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 طؤسإ دَُاٍ سواْذصٍُْخؼُطاصٍ ْاوَوَ:  ●
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 كي وةرطيََِرثَيشة
 

َيُ يُ ُْٖذآ دياسدٍَ ُْٖىونُيٌ، نةُ بُػةًَىَيُنٌ   ئُوٍَ يُ بُسدَطتتاْذايُ ئاوسِداُْو
طُسطىوسًَُِٖٓس يًَُْى نىَََُيطٍُ َشوَظذا ثُسَيظةُْذووَ و ييةُْطشٍ صوَسٍ ُٖيةُ. يُواُْيةُ     
صوَسنات يُ ُٖسَبُس ئُّ دياسداُْدا ثشطًاسَإ بىَ ٖاتبًَتُ ئاساوَ، تُْاُْت ئُطُس بُديةذيَهٌ  

ضاويإ يٌَ بهُئ، ئُونات ُْى تًُْا ثشطةًاس بةُسوَنُإ   سَخُٓطشاُْ و بُ ًْطايُنٌ قىوَيُوَ 
دَطشٍَ، بطشَ تىوػٌ ْىطتايزيايُنًؽ دَبني نُ بري و ٖؤمشإ دَطىوػٌَ و يُ بُساَبُس ػاآلوٍ 
ُٖرَىوًْهٌ ئُّ دياسداُْدا، نُ بىوُْتُ تايبُمتُْذيٌ دًاْةُنشاوٍَ نىيتةىوسٍ دةَُاوَسٍ،    

فىوتبؤٍَ و ثاْتايٌ وَسصؾ بُطؼتًٌ، ئؤتىََبًٌَ نةُ   خُفُتباسيؽ دَبني. دياسدَطُيًَهٌ وَنى
طُسَسِاٍ ئُوٍَ ثًَذاويظتًًُنٌ ساػا َُٖيٓةُطشَ، سانًَؼةُسيًُنٌ طةُسَسِوَياٍُْ بةىَ خةَُيو      
ُٖيُ، ئُو طًَبُسَ قىسطٍُ،  نُ سيَهالَُ باصسطاًًُْنإ و باْطُػٍُ ناآل و مشةُى، بُطةُس   

َةىصيهٌ َةىَديَشٕ و ئةُو تايبُمتُْذيًاْةٍُ، نةُ       نىَََُيطُ و تانُناًْذا ُٖيُتٌ، تا دَطاتُ
ُٖطت و ُْطة  ضةًين يو بةىَ يٍ َةىصيهٌ ثةاخ سانةًَؽ دَنةات. ئَُاْةُ بُطؼةتًٌ و          
ًَٗةاتىوَ، نةُ ْٗةا         دًَطريبىوًْإ يُ نىيتىوسٍ طؼةتًًذا طةٓىوسَناًْإ بُصاْةذووَ و وايةإ ي

ُسَُٖيذَدا، ويَٓةٍُ بُطةُس   ئُطتًَشَيُنٌ وَسصؾ، نُ يُ ػاسيَهٌ ئُوسووثايٌ وَى يُْةذَٕ طة  
ديىاسٍ َاَيُناٌْ ًٖٓذطتإ و ئُفشيكاٍ باػىوس، تُْاُْت نىسدطتاٌْ خىََاًْؼُوَ دَبًٓذسآ. 
ئُّ دياسدَيُ ديىيَهٌ ػاساوٍَ ُٖيُ، بُطؼتًٌ سَطًإ يًَُْى ٖىَناطةُيًَهٌ ْادياسدايةُ. ئةُّ    

 ٓاوَتُ ئاساوَ.ثُسِتىونُ بُ دووٍ ئُو ٖىَناساُْوَيُ، نُ ئُّ باسودوَخُيإ ًَٖ
يُ بُػٌ يُنَُذا باطًَهٌ ٖؤمشُْذٍ يُطةُس ًَتةىَدٍ يًَهىََيًٓةُوٍَ دَسووْؼةًهاساُْ      

طُباسَت بُ نىيتىوس نشاوَتُوَ، ئُو صاًْاسيًاٍُْ نةُ ثًَىيظةتُ بةىَ ًَتةىَدٍ يًَهىََيًٓةُوٍَ      
بُػةٌ دووَّ  نىيتىوسٍ، دَخاتُ بُسدَّ ئُو خىيَُٓساُْوَ، نُ دَياُْوٍَ يُّ بىاسَدا ضايى بٔ. 

يُ سواْطُيُنٌ تايبُتُوَ ييُْةُ طؼةتًًًُناٌْ نىيتةىوسٍ ُْٖىونةُيٌ وَنةى بةُناسبشدٕ و       
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ٖىَطشبىوٌْ فىوتبؤٍَ و َىصيهٌ دَُاوَسٍ و...ٖتذ دَداتُ بُس ػشوَظُ. بُػٌ طًًَُّ و نىَتايٌ 
ُ سوآًًَْهٌ دَسووْؼًهاساُْ طُباسَت بُ سَوػةت و داسِووخةاٌْ بٓةَُا سَوػةتُُْذيًُنإ ية     

 طُسدٌََ ثىَطت َىَديَشْذا، ثًَؼهًَؽ دَنات.
ئُوٍَ نُ ٖاًْذاّ دَطت بىَ ئُّ ثُسِتىونُ بُسّ بُس يُ ُٖس ػتًَو سانًَؼُسيًُى بىو، نةُ  
يُ ْاوَسوَنٌ باطُناًْذايُ. يُ وَسطًَشِاًْؼذا صوَس داس تىوػٌ تُْط و ضَُيَُُ بىوَُوَ، بُآلّ 

   ُ بُػةًَهٌ بةؤ ئةُوَ دَطُسِيَتةُوَ، نةُ ًَٖؼةتُ        ديظإ ثًَذاضىوُْوَّ نةشدَوَ، ئةُو طشفتاْة
ُٖيىَُسدُناناٌْ صَاٌْ نىسدٍ بُو دىَسٍَ، نُ ثًَىيظتُ بةىَ سووبُسِووبىوْةُوٍَ صاْظةت و    
ًَؼةتُ يةُ طةُسَتاناٌْ ثشاوَنشدْذايةُ.          َُعشيفٍُ ْةىآ، دَسُْنةُوتىوَياخؤ ئةُو صَاْةُ ٖ

ٌْ دووََةُوَ دوو ديةاسدٍَ   دَطتُوَطتاٌْ صَاٌْ نىسدٍ يُ ييُنةُوَ و وَسطًَةشِإ يةُ صَةا    
تاقُت ثشِوونًَٓٔ، نُ ُْٖذٍَ داس وَسطًَشِ تا طٓىوسٍ دابشِإ دَبُٕ. بُ ٖةَُىو ئَُاْةُوَ، تةا    
ئُو ػىيٍَُٓ ثًَُهشاوَ و يُ تىاْاَذا بىوَ ُٖوَيِ داوَ بُ صَاًَْهٌ طةادَ و بةُ سيَضَةإ و بةُ     

اويَو ًًُْ بىَ ئُوٍَ خةىَّ يةُ صَةاٌْ    نىسديًُنٌ سَِوإ دايربِيَزَُوَ. دياسَ ئُوٍَ دَيًًََِ ثاط
سَخُٓ ببىيَشّ، بطشَ سَخُٓ َايف خىيَُٓسَ و طىثاطٌ ئةُو بُسِيَضاْةُ دَنةُّ َُٖيةُناس دَطةت      

 ًْؼإ دَنُٕ و بىَّ ساطت دَنُُْوَ.
يُ نىَتايًذا طىثاطٌ َُٖىو ئُو دوَطت و ٖاوسِيًَاُْ دَنةُّ، نةُ ياسَُتًةذَسّ بةىوٕ بةُ      

ػُويظت نانةُ ٖةاورئ َةُي ئةَُني و دادَ طىَيبةاخ بةاساٌَ، نةُ        تايبُت دوو ٖاوسِيٌَ خى
 بُسِاط  خىَّ بُ َُٓتباسيإ دَصاس.  

 
                                                                                                                     

 عىمسإ ْىوسٍ
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 يةكةم وتة: 

بُػةذاسيًُنِ نشدبًَةت يةُ دوو     نُدا دوو ئاَاجنِ ُٖيةُ، يُنةُّ ئةُوٍَ، نةُ     يُّ ثُسِتىو
ئًَظتُ خُسيهٌ طُػُنشدْٔ. يُنًَو يُّ بًاظاُْ، نُ   دَسَتاٌْ يًَهىََيًُٓوَ ئُنادميًُناْذا، نُ

تا ئًَظتُ طُسجنٌ صوَسيٍُٓ يًَهىََيُساٌْ بىَ خىٍَ سانًَؼاوَ، يًَهىَيًٓةُوَ و ػةًهاسيًُ يُطةُس    
دَُاوَسٍ و بُناسبشدٌْ ناآل. بُػٌ دووَّ نُ وَنى بُػٌ يُنةُّ نُوتىوَتةُ بةُس     نىيتىوسٍ

طُسجنٌ صوَس نُطًَو، بُآلّ ئُو خىيَٓذُْواٍُْ، نُ يُطُسٍ نشاوٕ ثشؾ و بآلو تا سادَيُى يًَو 
ثضشِاوٕ، بشيَتًًُ يُ يًَهىََيًُٓوٍَ دَسووْؼًهاسٍ، نُ ُّٖ بُ ناسطشتين ٖضسٍ دَسووْؼًهاسٍ 

ذاْةةُوَ نىََُآليةةُتٌ و فُسٖةةُْطٌ و طًاطةةًًُنإ يةةُ خةةىَ دَطةةشٍَ، ٖةةًَُؽ ئةةُو يًَه يةةُ 
ٌ   يةةُ  يًَهذاُْواْةةٍُ، نةةُ طةةُباسَت بةةُ تًةةىَسٍ    ديهةةُوَ  سواْطةةٍُ ئةةاداز و صاْظةةتُناْ

 ُ طةُسجنٌ ئةُو     دَسووْؼًهاسٍ نشاوٕ. َُبُط  دووَّ يُ ْىوطًين ئُّ ثُسِتىونُ ئُوَيُ، نة
ًٖض بُػًَو يُّ بُػاُْدا ثظجىَسٍِ ئُنادميًًإ  ًًْةُ، بةُآلّ   خىيَُٓساُْ بهًَؽ بهات، نُ يُ 

ٖضسٍ دَسووْؼًهاسٍ يةُ تًَطُيؼةتين ريةاٌْ سوَراْةُ يةُ دًٗةاٌْ         ثًَىَْذيٌ صوَسيإ ُٖيُ بُ
طشمياٍُْ ْائاػةٓايٌ خىيَٓةُس يُطةٍَُ صاساوَ     ئَُشِوَدا. ئُّ ثُسِتىونُّ تا ػىيَين دًٌَ ُٖبٌَ بُ 

ْٗا ُّٖ يُ بُػةٌ خىيَٓذْةُوٍَ نىيتةىوسٍ و ٖةُّ يةُ بُػةٌ         ، نُٖؤمشُْذيًُناْذا ْىوطًىَ
صاساوَيُنٌ ثظجىَسِيِ ًَٖٓاوَ،   يًَهذاُْوٍَ دَسووْؼًهاساُْدا  بُُٖسًََِٓٔ، يُ ُٖس ػىيًََٓهًؽ

 س بهُّ. ُٖوَيِ داوَ، نُ بُ صَاًَْهٌ طادَ باطٌ يُطُ
ىونُ بُ تُواوٍ و تًَشوتُطُيٌ ْىوطُسٍ ئُّ ثُسِتىونُ باؾ دَصاًَْت، نُ ْاناسئ ئُّ ثُسِت

 بُ ثُسِتىونًَهٌ صاْظ  بضاْني.
صوَسيَو يُو ثًَىَْذيًاٍُْ، نُ دَبىايُ يُطٍَُ دَطتُيُى يُو يًَهىََيًُٓوَ دوايًاُْدا بهشدايُ 

بىاسٍ تًىَسٍ نىيتىوسٍ و نىََُآليُتٌ( يةُّ ثُسِتىونةُدا يًَهذاْةُوٍَ يُطةُس       )بُتايبُت يُ
 ُْنشاوَ.

تُ بشِيَو يُّ ثًَىَْذيًاُْ، بُآلّ ثاْتايٌ و بُسبآلوٍ صيةاتشٍ باطةُنُ دَخَُةُ    طُسجنِ داوَ
ئُطتىٍَ خىيَُٓسإ و يُ ثُسِتىونُناٌْ داٖاتىوٍ خىََذا يُباسَياُْوَ دَدويَِ. بُ وتُيُى، ئةُّ  

       ُ نةَُيو بةىوٌْ    ثُِستىونُ نَىََُيُ وتاسيَهُ، نُ ٖةُس نةاّ يةُو وتاساْةُ بةُ يىوُْيُنةُوَ، بة
ٓاٌْ سواًْين دَسووْؼًهاسٍ يُ خىيَٓذُْوٍَ ًَْىإ سػتُيٌ يُطُس نىَََُيطةُ ًْؼةإ   بُناسًَٖ
 دَدَٕ.
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ئُو وػُ بُناسًَٖٓشاواٍُْ طُسديَشٍِ ثُسِتىونُنُ، سيَهًُتٌ و طةُسصيٓذوويٌ ٖةًض واتةا و    
ٍ  ضَُهًَهٌ ثظجىَسِاُْ  يإ ًًُْ. سَْطُ بشِيَو يُ خىيَُٓسإ بًاُْوٍَ بضأْ نُ َُٖيبزاسدٌْ وػةُ

)سيَهًُتٌ( ئايةا ٖىَناسَنةٍُ ناسيطةُسٍ وَسطةشتين ساطةتُوخىٍَ َٓةُ يةُ ًَؼةٌ فىَنةىٍَ          
ْىوغ، نُ تًَىسَناٌْ صَوستةش يُطةُس سيَهًُتًًةُ؟ ئُطُسضةٌ ْىوطةشاوَناٌْ فىَنةَى يةُ         ًََزوو

ديهُوَ بُنَُيهِ ٖاتىوٕ، بُآلّ ئُّ ػًهاسيٍُ َٔ نُ صوَستش ًٖىََاًْظتًًُ يُطةٍَُ    بىاسَناٌْ
فىَنَى بةَى دًْةاٍ َةىَدَيشٕ درايةُتٌ ُٖيةُ. دَطةتُوارٍَ دَطةتىوس، )سيَهًًةُتٌ( و         سواًْين 

طُسصيٓذوويٌ يُ بُػٌ يُنَُذا بُ نىستٌ باطٌ يُطُس نةشاوَ، يةُ بُػةُناٌْ ديهةُدا سووٕ     
دََيًَةت، نةُ نىيتةىوسٍ      نشاوَتُوَ. ئُّ دَطةتُوارَيُ يةُ طُوٖةُسٍ خىَيةذا ئَُةَُإ ثةٌَ      

اتشئ و باػرتئ ضًَزٍ يُطَُيذايُ، نُ ئُو ضًَزَدإ بةُ ئُْذاَةُتٌ   دَُاوَسٍ تًُْا ناتًَو صي
 تُواوٍ نًَُاطًًُناًًُْوَ ةة بينَ.  طًظتًََُهٌ نىََُآليُتًذا ةة بُ ئًَُُ يُ

دوايٌ ة نُ بٓاخةٍُ   # ثىَطت َىَديَشٌْ$تًَطُيؼتُناٌْ   ئُّ ضَُهٍُ ضًَز يُطٍَُ بشِيَو يُ
 ْذٕ و داسِووخاْذٕ و بَُٓاػهًَين ةة درايُتًٌ ُٖيُ.ضًَز دَطُسِيًََٓتُوَ بىَ طٓىوسبُصا
طُس ئُو باطاٍُْ نُ بىَ نُثُسِتىونُّ َُٖيبزاسدووٕ )باططُيًَو  خىاصياسّ ئُّ يًَهذاُْواُْ يُ

طةةُس وَسصؾ، ػةةًَىٍَ تًَجُسِاْةةذٌْ نةةاتٌ بًَهةةاسٍ، ئؤتؤَبًةةٌ، دطةةُسَ و بةةاقٌ نةةاآل   يةةُ
صيهًٌ دَُاوَسخىاص ( بىَ ئُو نُطاٍُْ، نةُ بةُ   بُناسبُسَنإ، سيَهالَُ باصسطاًًُْنإ و َى

 تُواوَتٌ يُطٍَُ ناسَنٍُ َٓذا ْني، بُ سادٍَ ثًَىيظت طُسجنشِانًَؼُس و بَُيطُداس بًَت.
  ُ ٌ    باطُ يىوُْيًُناٌْ ئُّ ثُسِتىونةُ ية ديهةُ صيةاتش يةُو      طةُس تُيةُظًضيىَٕ و ًَةذياناْ

تةىوسٍ دةَُاوَسٍ نةَُرتَ، بةُآلّ يةُو      سادَيٍُ، نُ ضاوَسِوإ دَنشٍَ بةىَ ثةُسِتىونًَهٌ نىي  
سووَوَ، نةةُ ئةةُّ ثُسِتىونةةُ ثشوثاطُْةةذٍَ يًَهذاُْوَيةةُنٌ َُُٖييُْةةٍُ يُطةةُس)نىيتىوسٍ 
دَُاوَسٍ( ًًُْ، ئُو ُْْطًًُ طشفت طاص ًًُْ. بُُٖس سةاٍَ ًٖةىاداسّ بتةىاس يةُ ناسَنةاٌْ      

يُّ ثُسِتىونُدا   يُّ ػًَىٍَ نُ تىَصيَو دًاواص  داٖاتىوَذا ئُّ بىَػايًُ ة ئَُيبُت بُ ػًَىَيُنٌ
دَييُتُ طًاطًًُناٌْ ئُّ ػةًهاسيًُ    بًًََِ،نُ  بُ ناسّ طشتىوَ ة ثشِ بهَُُوَ. ُٖسوَٖا دَبٌَ 

يُّ ثُسِتىونٍُ بُسدَطتتاْذا، دَبىايُ صياتش يُوٍَ نُ يًَهذساوُْتةُوَ، يًَهذاْةُوَيإ يُطةُس    
 بهشايُ.

 بًَشٍ سيضاسدص
 1994ئُثشيًٌ 
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 ي:كاني يةسيت جةًاوةز شَيوة جَوزاوجَوزة
ضٌ دايُ؟ ئايا   سانًَؼُسيٌ طؤص و دَسووٌْ فؤسَُِ طُسَتايًُناٌْ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ يُ

دَتىاْني ضَُهطُيًَهٌ دَسووْٓاطاٍُْ ٖاوبُؾ، يُ بُػُ دىَساودىَسَنةاٌْ ريةاٌْ سوَراْةُدا،    
وَ؟ نات بُطُسبشدٕ سابىاسدٌْ ناتٌ بًَهاسٍ يُ نىيتىوسٍ دَُاوَسيذا تةا   سادَيةُى   بذوَصيُٓ

ثًَٓةاوٍ َُٖيبةزاسدٌْ ئاصاداْةُ و     سََُنٌ و َايٍُ فشيىداٌْ دَُاوَسَ، يةإ تةا ضةُْذَ يةُ     
دابًٓهشدٌْ ظإ و ًْاصَناٌْ تانذايُ؟ يُ سيَطٍُ خىيَٓذُْوٍَ ضُػُٓ ئاطةايًُناٌْ سابةىاسدٕ    

 ًَٓاطُيُى يُطُس خىََإ و دًْاٍ نىََُآليُتًُإ.دَطُيُٓ   ث
ئُّ ثُسِتىونُ باطًَو ديًََٓتُ ئاساوَ و وَآلَطُيًَهًؼٌ بىَ ئُّ ثشطًاساُْ ُٖيُ. باطةُناٌْ  

ػريئ و ُٖطت بضوئَ بٔ، ُّٖ بةىَ  # خىيَُٓسٍ ئاطايٌ$ُّٖ بىَ   ئُّ ثُسِتىونُ بُ دىَسيَهٔ، نُ
بةُ نؤََُيطةٍُ ئةَُشِوَيٌ و طؤسِاْهاسيًةُ نىيتىوسيًةُنإ      خىيَٓذناساٌْ يكُ ثًَىَْذيةذاسَنإ  

بُنَُيو بًَت. دَتىاْني بًًََني يُّ ثُسِتىونُدا بُ ئُْكُطت، باططُيًَهٌ تايبُت َُٖيبزيَشدساوٕ، 
    ُ   ُٖس بؤيُ ئُّ ثُسِتىونُ تاى سَُْٖذ و نىستُ و يُطُس بَُٓاٍ ئةُّ طشمياُْيةُ ساوَطةتاوَ نة

ظتًََُهٌ ٖؤمشُْذٍ ئاَيؤص، بطشَ يُطةٍَُ يىوُْطةُيًَهٌ صَم و   ُْ وَنى طً -ئُطُس باطُناٌْ
بًَُٖضتش دَبٌَ، نُ بىَ ُْٖذيَو يُ خىيَٓةُسإ دًَةٌ    خبشيَُٓ بُسضاو ئُّ ػًُاُْيُ  -سووٕ نُسَوَ

بشِواثًَهشدٕ بًَت، "ُٖسوَطا دَبٌَ بًَزّ، تًىَسطُيًَو يُطُس ػًَىٍَ تًَطُيؼة  يةُ نىيتةىوسٍ    
بُطتًَين ًََزووٍ نىََُآليُتٌ، َشوَْاطٌ، ُْتُوَْاطٌ،  هىََيًُٓواٍُْ يُ دَُاوَسيٌ نُ يُو يًَ

ًْؼاُْْاطٌ، خىيَٓذُْوَناٌْ ئافشَتإ و باقٌ باصُْ و صًََُٓناٌْ ديهُدا سيؼُيإ ُٖيُ، يُّ 
طاآلٍُْ دوايًذا بًُص ثُسَيإ طُْذووَ، نُ َين ْىوطُس ْاناسّ يُطُس صوَسيُٓيإ بُو دةىَسٍَ  

ُ     بئاخعِ" بُ َُٖىو ئَُاُْوَ ًَٖعٌ و ئىًََذٍ َةٔ ئُوَيةُ    نُ ثًَىيظتُ   بةىَ ئةُو دَطةتُ ية
تًىَسٍ $طُيًَهٌ بُنَُيهٌ ًَٖٓابًَتُ ئاساوَ، ُٖسضُْذ، نُ  خىيَُٓسإ، نُ ٖىَطشٍ تًىَسٕ، ضَُو

يًْهُّ بُ تًؤسيَهٌ    يُ بُػُ طُسَتايًُناٌْ ئُّ ثُسِتىونُدا# طؼتًًٌ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ
 و ئاػٓاٍ َُٖىوٍ خىيَُٓسإ ٖاتىوَتُ بُس ضاو. طُسَتايٌ

ناٌْ وَنى َىصيو، وَسصؾ و ناآل بُناسبُسَناْذا  يُطٍَُ دياسدَ نىيتىوسيًُ  ثًَىَْذيٌ ئًَُُ
طىسِ، طاسدوطشِ، ئُسيَين ياخؤ ُْسيَين بٌَ، ٖةُّ   دًا يُوٍَ نُ ئُّ ثًَىَْذيًُ، ثًَىَْذيًُنٌ بُ

ُ  رياٌْ سوَراٍُْ ئًَُُدا طشيٓطٌ يُ  تًَطُيؼةتين نؤََُيطةٍُ ئَُشِوَيًةذا.      ُٖيُ، ًَُٖؽ ية
يًَهذاُْوَ ٖضسيًُنإ و ئُو وتاس و ثُسِتىونُ صوَساٍُْ، نُ يةُ بةىاسٍ نىيتةىوسدا ْىوطةشاوٕ،     

ٌ    ًْؼاٍُْ ئُوَيُ    نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ يُ ُٖس بىاسيَهُوَ دياسدَيُنٌ تايبُتةُ. بةُ وتُيةُن
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وسَدا ثشوَطةُطُيًَهٌ دًةاواص دَطةتًَىَسدإ دَنةُٕ.     ديهُ يُ ػًَىَ دًاواصَناٌْ ئةُّ نىيتةى  
ًًَةذا تانةُنإ يُطةُس بابةُتًَو قظةُ دَنةُٕ،          طُسَُٖيذاٌْ ػُوَ تُيُظًضيؤًًْةُنإ، نةُ ت
ٍثُسَطُْذٌْ ضُػُٓ دىَساودىَسَناٌْ ساويَزناسٍ )دَسووٌْ و بَُٓاَيُيٌ(، ثُسَطُْذٌْ فشوَػطُ 

باصاسَِنةةإ، دياسدَطةةُيًَهٌ ثًَهةةُوَ  صَبُيسةةُنإ و سيَهةةُوتين طًظةةتَُاتًهٌ ٖةةُيين  
ثًَىَْذيذاسٕ، ضىْهُ َُٖىو ئَُاُْ بُطُس يُنُوَ بىوُْتُ ٖىَنةاسٍ فةؤسَِطشتين ثًَهٗاتةٍُ    

      ُ ئةُّ    رياٌْ ًًَىَْإ َشوَظ يُ ُْٖىونُدا، بُآلّ َُٖيُيةُ ئُطةُس بطُيٓةُ ئةُو ئُجناَةٍُ، نة
 .1ادياسٕدياسداُْ طُواًٖذَسٍ ثشوَطُيُنٌ نىََُآليُتٌ ة ًََزوويٌ ْ

صوَسيٓةٍُ ئةُو خىيَٓذْةُوَ     خَُيو ئاوات و ًْاصطةُيًَهٌ دًةاواص و درواصيةإ ُٖيةُ. يةُ      
نؤََُيطُ ئةُجناّ دساوٕ دةُخت دَنشيَتةُ طةُس دًةاواصٍ. طةُسَسِاٍ        ئُنادميًاُْدا نُ يُطُس 

 بُطتًَين دًةاواصدا،   ثشوَطُطُيًَهٌ تايبُت يُ َُٖىو ئَُاُْ و دًا يُ طشيٓطٌ طُسجنذإ، بىَ 
دووٍ خظتُٓ سووٍ ئَُُوَيُ، نُ بابُتطُيًَهٌ تايبُت يُ نىيتىوسٍ سوَراُْدا  ئُّ ثُسِتىونُ بُ

بُسدَواّ خىَ دَْىيَٓٔ. ئُّ تًَشِآًُْ يُطٍَُ صوَسيٓةٍُ تؤريٓةُوَ دوايًُناْةذا، نةُ ًْؼةاْذَسٍ      
يُطةُس   ُ داسِووخاٌْ نىيتىوسٍ دَُاوَسيًُ تا سادَيُى درايُتٌ ُٖيُ. ئُو يًَهىََيًُٓواٍُْ نة 

ثىَطةت  $باسودوَخٌ   دًَطىَسِيين بُػًَهٌ ُٖسَ صوَس يُ ػًَىاصَ نالطًهُناٌْ نىيتىوسيٌ يُطٍَُ
ضىوُْ خَُيو )ُٖسضةُْذ ًَٖؼةتُنُؾ    ثاسضُ  ثاسضُ و ثًىَساٍ دَدوٍَ. بُثًٌَ ئُّ بىَ# َىَديَشٌْ

واتٌ دًاواصَوَٕ، نُ دووٍ طُيؼ  بُ نىَََُيًَو ئا بُثًٌَ بُػُ نىيتىوسيًُنإ ثىَئًَ دَبٔ( بُ
 يُ ديىَ ًََزوويٌ و نىََُآليُتًًُنإ ْاتىأْ بُسطشٍ يُّ ئاَاجنُ بهُٕ.

ُٖس بُو دَىسٍَ نُ يُنجاسضةُيٌ ُٖسَاْةذٕ و نةاسنشدٕ يةُ ناسطةُ و نةاْضا و ناسخاْةُ        
       ُ دًاواصَناًْةذا    و...ٖتذ دًَطٍُ خىٍَ داوَتُ بةاصاسٍِ بطةؤسٍِ نةاس، باصاسَِيةو نةُ يةُ بُػة

                                                           

1-    ُ بةٔ بةؤ طةُداْذٌْ تايبُمتُْذيًةُ سواَيُتًًةُناٌْ نىيتةىوسٍ        ئُّ خاَيُْ سَْطُ يىوُْطةُيًَهٌ دةىإ ْة
 ٌ يةةُنإ و ساويَةةزناسيٌ )دَسووْةةٌ و بَُٓاَيةةُيٌ( بةةُ ضُػةةُٓ   دةةَُاوَسٍ. دَتةةىاْني طفتىطةةؤ تُيةةُظًضيؤْ

دا و دَطهُوتٌ قؤْاخًَهٔ، نةُ دَسنةُوتين نُطةايُتًٌ     #نُطايُتًًُنإ$ُْوَيُى بضاْني يُطٍَُ سووبُسِووبىو
ُٖيُ. فشؤػطُ طُوسَ و ُٖيين باصاسَِنإ   دَسووٌْ يُ سيَطٍُ سَوػتُ تايبُتُناٌْ وتىويَزَوَ داخىاصٍ صؤسٍ بؤ

ٔ و نةشِيين ػةتىَُنٔ بةُ ػةًَىٍَ     تُواونُسٍ يُنذئ، يُ ساطتًذا دىَعُ باصاسَِنإ دابًٓهُسٍ ًْاصٍ طؤسِي
سِاطتُوخؤ و ْاسِاطتُوخؤ. بُجمؤسَ يُ َُٖإ طُسجنذإ بُ سانًَؼُسٍ و بُٖاٍ ػًُاُْيٌ وَٖا ثًَىَْذيطةُيًَو،  
ْابٌَ يُ تايبُمتُْذيًُ سووٕ وئاػهشاناٌْ َُٖىو ئُّ دياسداُْ بٌَ ئاطةا بةني، دياسدَطةُيًَو نةُ تًَطُيؼةتين      

 ديهُوَ ُٖيُ.  ثًَىيظ  بُ طُسْر خظتُٓ طُسٍ ُْٖذيَو ٖؤناسٍتُواو، يُ ُٖس ناًََهًإ  
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ًَْهٌ ْىيٌَ  تًَذايُ، بُو بىَُْػُوَ بًَهاسٍ واتاٍ خىٍَ يُ دَطت داوَ. بةُ ٖةَُإ   ناسبُػهشد
ػًَىَ َشوَظُناًْؽ ئًذٍ بُ ػًَىَيُنٌ يُنذَطةت خىَيةإ بةُ َُةاْةُ و صَويةين فىتبةؤٍَ و       
ًَز و يُصَتةُوَٕ. ئةُّ         تُفشيطُوَ خُسيو ْانُٕ، بطشَ بةُ ػةىَيين ضُػةُٓ طَىسِدساوَنةاٌْ ضة

ىوُْ، ػًَىاصطُيٌ ثشِ سَِْطاوسَِْط و سِاصاوَ و وسدَ نىيتىوساًَْو دَطشيَتةُوَ،  ضُػٓاُْ، وَنى ي
دايةُ. سَْطةُ يةُ    #نىيتىوسٍ يوَنإ$طُسضاوَنٍُ يُ بىاسَناٌْ ة ثًَؼرتة يُى ضُػين     نُ

ػىْاطةٌ طُجنةُنإ، بةُ يةُ َُٖبةُس يةُى داْةاٌْ طةُجنٌ           سابشدوودا بُ ئاطاٌْ مباْتىاًْبةا  
ًَظةتُ ئًةذٍ ْانةاسئ        دَوَيَُُْذ و طُجن ٌ ييُْطشٍ َةىصيهٌ ساى دًةا بهُيٓةُوَ، بةُآلّ ئ

ٍَ َُٖيبةزَيشئ، ضةىْهُ ثًَهٗاتةُ          ًَىَسطُيًَهٌ ديةاسنشاو بةَى ْاطةًُٓوٍَ َىَدَيًةُناٌْ طةًجا ث
 ُ ٖةؤٍ    ْىيًَُناٌْ سَطُصٍ و ضًٓايُتٌ، ُٖسوَٖا طىَسِاْهاسيٌ يُ وػُ سَِطُصيًُناْذا، بىوُْتة

بُسٖةةًََُٗٓاٌْ نةةاآل و   ٖاتٓةةُ ئةةاساٍ طىػةةاسٍ ئةةابىوسٍ بةةىَ َُُٖضُػةةٓدىاصٍ )ُٖسوَطةةا
دَوصيٓةُوٍَ بةاصاس بةىَ طشوثطةُيًَهٌ نَىَُآليةُتًٌ تايبةُت(. ٖةُس بةُجمَىسَؾ ة طةُسَِساٍ           
  ناسيطُسيًُ ٖاوطاْهُسَوَناٌْ،ضُم بُ طتىويٌ وسدَ فشوَػٌ يُ دَط  طشووثًَهٌ تايبُت يُ

اصَ ًَٖضَنًًُناٌْ طُيًكٍُ طُوسَ طاآلٕ يُ داسِػة  و  بٓهُ ئابىوسيًُناْذا ة دىَساودىَسٍ ػًَى 
ٍَ تةُواوٍ         ٌَ يُطةُ ثًَدَىس و دًىبُسطذا صياتش يُو سادَيُيةُ، نةُ خُسدًطةُسٍ ئاطةايٌ بتةىاْ
دًاواصيًُ وسدَناًْذا ئاػٓايُتٌ ُٖبٌَ. ئُوَ ػتًَهٌ سووٕ و ئاػهشايُ، نُ ًَذيانإ سوََيًَهٌ 

 ئُّ دًاواصيًاُْدا.بُٓسَِتٌ دَطًَشِٕ، يُ ٖاتُٓ ئاساٍ 
طُسَنًًرتيين ئُّ ًَذياطُيُ بشيَتني يُ طىَظةاسَ ثظةجىَسِيًُنإ، ئًَضطةُ ساديىَيًةُنإ بةُ      

  ُ ثُسَطةُْذْذإ و ٖةُّ يةُ      بًظُساًَْهٌ نُّ و تايبُتُوَ و نُْاَيُ تُيُظًضيىًًَُْنإ، نةُ ية
يُ بُسْاَُناًْاْذا  سيَهالَُ باصسطاًًُْناًْإ، ًَُٖؽ يُ ْاوَسوَنٌ طُسوتاسَناًْإ، ًَُٖؽ

بُ ػًَىَيُنٌ دذٍ و بُسدَواّ ػىْاطٌ بُسدَْطُناًْإ يًَهذَدَُْوَ. ئًَُةُ يةُّ ثشوَطةُيُدا    
بُػذاسٍ بهُئ و ُْنُئ، َُٖىوَإ ْاضاسئ يُ ػًَىٍَ تًَجُسِاْذٌْ ناتٌ بًَهاسٍ و ُٖسوَٖا 

 .ئُو ناآلطُيُوَ، نُ بُناسيإ دَبُئ تا سادَيُى يُ بًٓني دًاواص بني
طُسجنذإ بُ ئاطايٌ طؼتًًًٌ خَُيو طُباسَت بُ   بابُتٌ طُسَنًٌ ئُّ ثُسِتىونُ دَبٌَ بُ

ٍَ. ئةُو ئاطُيًةٍُ نةُ ئةُّ ثُِستىونةُ          ٍَ يُنذيذا، يةُ بُسضةاو بطةريدس دًاواصيًُناًْإ يُنُ
طُسنًرتئ ػًَىاصَناٌْ نىيتىوسٍ  تُواونُسيُتٌ. َٔ وَٖا بَُيطُ دًََُُٖٓوَ، نُ ُْٖذيَو يُ 

َُاوَسٍ ثًَىَْذيٌ بُ ئاَيؤصيًُ طؼتًًًًُناٌْ دًْاٍ َىَديَشُْوَ ُٖيُ، ُْ تًُْا دَتىاْني يةُ  د
طشيٓطشتني واتاناٌْ ػًَىاصَ نىيتىوسيًُنإ تًَبطُئ، بطشَ دَتىاْني ئةُّ طشمياُْيةُؾ بًًَٓٓةُ    
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        ُ ًَةىإ صَوسيٓةٍُ َشَوظُناْةذا ٖاوبُػةُ. ئةُّ بَىضةىوُْ ي طةُس  ئاساوَ، نُ ئُّ واتاطُيةُ يةُ ْ
يًَهذاُْوٍَ صياتش دَسووْٓاطاُْدا، واتاٍ ئُّ سَفتاساُْ يإ بَُٓاطُيًَهٌ نىيتىوسيٌ دياسنشاو 
ساوَطتاوَ. يُ يًَهذاُْوٍَ سَُْٖذَ دَسووًًُْناٌْ بُػذاسيٌ نىيتةىوسٍ ئةُّ ئُجناَةُ ديَتةُ     

بُػةُ  نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ يًْهُّ يُ ُْٖذيَو يةُ  –داٖاتىوػذا  يُ ئًَظتُ و  – بُسُّٖ، نُ
نىََُآليُتًًُناًْذا وَنةى "نىيتةىوسيَهٌ نؤََُيُيٌ"دًًََََٓتةُوَ، ضةىْهُ ئةُّ نىيتةىوسَ       

 و نًَؼُ دَسووًًُْناْذا، دَخاتُ بُسدَّ. سيَطُطُيًَهٌ بُنَُيهرت بىَ صاَيبىووٕ بُطُس دَيُسِاونٌَ 
ىَؾ ُٖسوَٖا دَبًٓني، نُ ٖاوػاٌْ طُسصيٓذوويٌ دَُاوَس، ناسداُْوَيُنٌ بُ َُٖإ ػًَ

دا )بُ ػًَىٍَ سَتهشدْةُوَ و بًَضساْةذٕ(    ييُٕ بزاسدَناُْوَ يُ َُٖبُس نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ يُ
طُسَنًًرتئ تايبُمتُْذيًُناٌْ باسودوَخٌ نىيتىوسٍ ئًَُُيُ. ئُّ ناسداُْوَيُ يُ  ُٖيُ، نُ يُ 

ُ ْاوَْةذيٌ  ( يُطُس بزاسدَطُسيَ  ُْياساُْ، نُ ية 1992دا )1دُطتُ نىََيًُٓوَنٍُ دإ نًَشٍ
ثًَشَِويهةشدٕ   طاَيُناٌْ دوايًذا دَتىاْني بُدٍ بهُئ. بُ  رياٌْ سوَػٓبرياٌْ بُسيتاًْادا بىوَ يُ

يُ ْاخٌ سوَػٓبريٍ بُسيتاًْادايُ" ئًَُةٍُ بةُسيتاٌْ، يةُ قىتاخباْةُ و بةاقٌ       يُّ ْاوَْذَ "نُ 
ػىوسَيٌ بضاْني يةإ يةُ    بىًْادَ ػاسطتاًًُْناُْوَ فًَشدَبني بابُتٌ دَُاوَسخىاص، بُُْْطٌ و

باػرتئ دؤخذا ٖىَطشيٌ صؤسَإ بىَ ػًَىاصَ نىيتىوسيًةُ دَُاوَسيًةُنإ بةُ يُخؤبايبىوْةُوَ     
   ٌ ديهةُ يةُ     بهُيُٓ ُٖويًََٓو بىَ تُػكَُيُ ثًَهشدٕ. ثًَىيظتُ ئاَارَ بُوَ بهةُّ، نةُ يةُنًَه

ىوسٍ دةَُاوسٍَ،  ئاسَاجنُناٌْ ئُّ ثُِستىونةُ دانةىَنٌ نشدْةُ يةُ ُْٖةذيَو فةؤِسٌَ نىيتة       
دانىَنًًُى )ضىْهُ صياتش ػىْاطًَهٌ دَسووْٓاطاٍُْ ُٖيُ( ُّٖ ييٌُْ سَِوػةتُُْذٍ دَبةٌَ،   
ًَُٖؽ ييٌُْ دىآًْاطاُْ. ػ  دَُاوَسخىاص دَتىاٌَْ )َُٖيطشٍ واتةا و سَُْٖذطةُيًَهٌ(   

نةَُيو   ثؼة   قىوٍَ بًَت، يُ ساطتًؼذا ُٖس وايُ. بىَ يىوُْ ػةًُاٍُْ ئةُوَ ُٖيةُ، نةُ يةُ      
دَواّ، بُٖاطُيًَهٌ قىسغ و ػاساوَ بًَت. بُثًٌَ ئُّ   وَسطشتين ئًَُُوَ يُ ناآلٍ ُٖسصإ و نُّ

وسدٍ يُ خؤػًًُ ئاطايًُناٌْ رياْذا ػةًهاسيًُى بهةُئ،    بؤضىوُْؾ دَتىاْني بًًََني ئُطُس بُ
 سَْطُ يُطٍَُ ثشطًاسطُيًَهٌ بُٓسَِتًذا سووبُسِوو ببًُٓوَ.

 
 
 
 

                                                           

1- John Cary 
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 و ضَيرطةزي:كسدة نوَيين 
. 1  ثًَٓاطُيُنٌ ُٖيُ، باطٌ صوَسٍ يُطةُسَ # نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ$ئَُيبُت ئٍَُُ نُ 

ُٖس ناّ يُو دوو وػُيُ يُّ صاساوَيُدا بُناسًَٖٓشاوٕ، واتايُنٌ قىسغ و يُ ٖةَُإ ناتًؼةذا   
ُ 2دياسٍ ُْنشاويإ ُٖيُ، نُ َُٖيطشٍ صوَس نًَؼٍُ ضَُهني  يةُ   . بىَ خىَبىاسدٕ يُو نًَؼةُطُي

ثُسِتىونٌ نىيتىوسٍ دَُاوَسيذا، بىَ ئاَةارَ بشدْةُ طةُس سَفتةاس و ئُصَىوْةُناٌْ يًْهةُّ       
نًَُُٓطُيًَهٌ صوَس يُ خَُيو، نُ يُ ُٖس نىيتىوسيَهٌ ُْتُوَيًةذا بةىوٌْ ُٖيةُ، سَفتةاس و     
ئُصَىوًَْو، نُ ثًَىيظ  بُ ًٖض ضُػُٓ ضىاسضًَىَيُنٌ نىََُآليةُتًٌ داخةشاو ) يةُ بةىاسٍ     

 .  3ذٕ، طاَإ يإ نىَسَِ نىََُآليُتًًُناُْوَ( ًًُْخىيَٓ
ْابٌَ طشفتُ ضَُهًًُنإ وَنى يَُجُسيَو يُ بُساَبةُس تًةىَسيَهٌ  طؼةتًًًٌ طةُباسَت     

يُطُس طٌَ ثشَْظًجٌ بٓةَُايٌ ساوَطةتاوَ. يُنةُّ     نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ بضاْني. ئُّ تًىَسَ  بُ
ٌ  ئُوٍَ، نُ ئًَُُ وَنى ئُنتُساًَْهٌ ئاصاد بُػ   ذاسٍ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ دَبني. بةُ وتُيةُن

بُتىاْا ْني )بُو دىَسٍَ نُ يُ ُْٖذيَو # ثًؼُيُنٌ نىيتىوسطاصٍ$ثًَهشاواٌْ   ديهُ ئًَُُ ياسٍ
يُ ػًَىاصَناٌْ تًىَسٍ نىََُآليةُتًٌ سَخُٓطشاْةُدا دَبًٓةشئَ(، ٖةُسوَٖا وَسطةشٍ ْانةاساٍ       

ْني )بُو دىَسٍَ نُ يُ ُْٖةذيَو ػةًَىاصَناٌْ   يؽ #نىََُآليُتًبىوٕ$ثشوَطُيُنٌ يُنجاسضُيٌ 
دَسووْٓاطًذا دَبًٓشئَ(. دَطةهُوتُ يًَهىََيًُٓوَيًةُنإ، بًًٓٓةُ سؤراْةُنايإ و يًَهذاْةُوَ      
ُْٖىوونُيًُنإ يُ تًؤسٍ نىيتىوسيذا ٖةَُىويإ يُطةُس ئَُةُ تةُبإ، نةُ يةُ ئُصَىوْةُ        

شيٓطًةةإ ُٖيةةُ بةةىَ دًانشدْةةُوَ و دَُاوَسيًةةُ نىيتىوسيًُناْةةذا، َشوَظةةُنإ تىاْايةةُنٌ ط
َُٖيبزاسدٕ. يًَشَدا ْابٌَ بُ ػًَىَيُنٌ ًْىَ يًرباَيٌ بري بهُيُٓوَ، نُواتُ َشوَظُنإ َايف خىَيإ 

ًَىاصَناٌْ ئةُصَىوٕ ة         دا.  ُٖيُ يُ َُٖيبزاسدٕ ة تُْاُْت يةُ صَسَسَُْةذتشئ و خةشاثرتئ ػة
تًًُ ًًْةُ، نةُ ضةَُهٌ نشدَْةىيَين     ُٖسوَٖا ئَُُ بُ واتاٍ يُبُسضةاو ْةُطشتين ئةُّ ساطة    

 ُ واتايةُنٌ طةشيٓط، ئًَُةُ بُسٖةُّ و ئُصَىوْةُناٌْ نىيتةىوسٍ        ضَُهًَهٌ ئاَيىصَ، بُآلّ بة
 دَُاوَسٍ بُ ػًَىَيُنٌ دآًَُٖساُْ قبىوٍَ دَنُئ و بُناسيؼٌ دَطشئ.

                                                           

 (Nowell Smith ( ،)1987مسًت  ) –بؤ يىوُْ بشِواُْ ثًَٓاطُيُنٌ ْؤويٌَ  -1

 (Ramond William( ،)1983بشِواُْ سميؤْذٕ ويًًاَض ) -2

نُ يُ بُػُناٌْ دواتةشٍ ئةُّ ثُسِتىونةُدا    ٖؤٍ نُّ ئُصَىوًًُْوَ،  ئَُيبُت نؤََُيًَهٌ صؤس يُ خَُيو بُ  -3
ٍَ، دًا دَنشيَُٓوَ. بَُيّ بةؤ صؤسيُٓيةُنٌ دَطةتَُؤنشاو نةُ داٖةاتٌ باػةًإ ُٖيةُ بةؤ          باطٌ يُطُس دَنش

 دابًٓهشدٌْ ًْاصَناًْإ، تًَجُسِاْذٌْ ئُّ ئُصَىوْاُْ )واتُ خُسدهشدًْإ( طشفتًَهٌ بُدواوَ ًًُْ.
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يهشدٕ يةُ  نُ ئًَُُ يُ بُػذاس  دووََني ثشَْظًجٌ بُٓسَِتٌ تًىَسٍ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ ئَُُيُ،
فؤسَُِناٌْ نىيتىوسٍ دَُاوَسخىاص ضًَز وَسدَطشئ. ئُطُس وَٖا ُْبٌَ تًًَذا بُػذاسٍ ْانُئ، ئةُو  

ثُطٓذٍ خَُيو ْابًَت. ئَُاْةُ ٖةَُىوٍ طةُدًَُٓسٍ ئةُّ طشمياُْيُيةُ، نةُ        نىيتىوسَؾ ئًذٍ بُ 
ئُصَىوًَْو بةُ نةَُيهٌ    تاسٍ َشوَظ، تا سادَيُى بَُٓايُنٌ بُسرَوَْذةىاصاٍُْ ُٖيُ، ئُطُسيؽ سَف 

ُْبٌَ، ئُوا خَُيو بُ نىٍَََُ و ئاصاداُْ ثُسٍَ ثةٌَ ْةادَٕ، بةُآلّ ئةُوٍَ وتةشا ثًَىيظةتًًُنٌ بةُّ        
 .1َ درواصٍ بًَتُ ئاساوَ طشمياُْيُ ًًُْ، نُ ئُّ دابني بىوُْ بُ ػًَىَيُنٌ تًَشوتُطٍُ و بٌ

نىيتىوسيًُ   اسيهشدٕ يُ ػًَىاصَبُػذ  طًًََُني ثشَْظًح ئَُُيُ نُ ضًَز و يُصَتٌ ئًَُُ يُ
دَُاوَسيًُناْةةذا يةةُ دوو ػةةىيَُٓوَ طُسضةةاوَ دَطةةشٕ. يُنةةُّ طُسضةةاوٍَ دَطُسِيَتةةُوَ بةةىَ 
داَشناْذٌْ ئُو ًْاصَ ػُٖىاٌْ و بُضًَزاٍُْ، نةُ يُواُْيةُ دَسفةُتٌ ضةًَزوَسطشتًٓإ تةُياس      

و ضتاًَْهٌ ديهٍُ  1وُْبًَت )ضًَزٍ دُطتُيٌ يُ وَسصؾ، طُسصيٓذوويٌ "طُسِاُْوَيٌ" َىصي
ػىْاطةٌ نىََُآليةُتًٌ    يُ  يُّ ضُػُٓ(. طُسضاوٍَ دووَّ، ًَٖضيَهٌ ٖاْذَساُْ و ضًَزيَهُ، نُ 

ضاينًًُناٌْ نىيتىوسٍ دَُاوَسيًُوَ ديَتُ بُسُّٖ، ئُطُسضةٌ ُْٖةذيَو يةُّ ضةاينًًاُْؾ     
ٍ   ثًَىيظ  بُ طةُدًَُٓسٍ ئةُو    طىَػُطريٍ ُٖبٌَ. بُػذاسيٌ يُ نىيتىوسٍ دَُاوَسيذا بُ دةذ

                                                           

قؤْاخٌ دوايٌ ثًَشَِواٌْ   ًًُْ يُ ّ ساطتًًُ نُ َُيًُناٌْ َشؤظ داَشناًْإ بؤ طُس ئُ ًََزيُٓ يُ  ئاطايٌ يُ -1
ناسيطةُسيٌ يةُ خىيَٓذُْوَيةُنٌ     قىتاخباٍُْ دَسووْؼًهاسٍ يناْذا دُخ  يُطةُس نةشاوَ. ئةُّ ثُسِتىونةُ     

ٕ يُطةُس فشؤيةذ،   بىاسطُيًَهٌ طشيٓطذا دًاواصيٌ ُٖيُ يُطٍَُ خىيَٓذُْوَنٍُ ينا فشؤيذَوَ وَسطشتىوَ، نُ يُ 
بُآلّ بُ ساػهاوٍ يُ بىاسٍ دُختهشدُْ طُس َظؤطُسبىوٌْ ْاناٌَ َشؤظ، يُطٍَُ قىتاخباٍُْ يناْةذا تةُبايٌ   

 ُ ثشَْظةةًجُ بَُٓايًةةُناٌْ دَسووْؼةةًهاسٍ، ٖةةُسوَٖا تًَةةشِواًْين    ُٖيةةُ. بةةؤ خىيَٓذْةةُوٍَ نىستُيةةُى يةة
دَضًَتُ ًَْى نىيتةىوسٍ    يُ سيَطُيُوَ  ئُّ ثُسِتىونُ  دَسووْؼًهاسٍ طُباسَت بُ طشوػ  َشؤظ )تًَشِوآًًَْو نُ

ئَُيبةُت بُػةطُيًَو يةُ    #. ويَُٓطةُيًَو يةُ فشؤيةذ   $ريَةش ْةاوٍ    دَُاوَسَوَ(، بشِواُْ ثُسِتىونًَهٌ ديهُّ يُ
بًَضاسيًُنُوَ ْىوطشاوَ ة يُ نىيتىوسٍ دةَُاوَسٍ و بةُناسبشدٌْ دَُاوَسيًاْةٍُ ناآلةة        ثُسِتىونٌ ْاوبشاو بُ

 اسيًُى نُ يُّ ثُسِتىونُدا ُٖوَيِ داوَ يُ خؤٌَ دووس خبَُُوَ.بًَض

يإ  ego# )خىد$دؤخًَهذا دَبشيَتُ ناس نُ  : صاساوَيُنٌ دَسووْؼًهاسيًُ و يُ(Regression) طُسِاُْوَ -2
يُ، #ٌو برينشدُْوٍَ ئُقاَلْ ًْؼاٍُْ ئُقٌَ $دَسووٕ( يُريَش دَطَُيتٌ ثشَْظًجٌ نُتىاسدايُ و  دَسَتاًَْو يُ

ثًٌَ ئُو ػتٍُ، نُ فشؤيذ ْاوٍ  ضىْهُ ٖاْذَسَ سََُِنًًُنإ َُٖىاس دَنات( ْاتىاٌَْ ػؤنُ ػُٖىاًًُْنإ بُ
دا، تاى ػًَىَ برينشدُْوَيُنٌ َٓذاَيُْ بُناس دًََٖينَ،  يًَٓاوَ "ثشَْظًجٌ نُتىاسٍ" نؤْرتؤٍَ بهات و يُ باتٌ

 اخُ طُسَتايًُناٌْ طُػٍُ دَسووًًُْوَ ُٖيُ.ئُّ ػًَىَ برينشدُْوَيُؾ ثًَىَْذيٌ بُ قؤْ  نُ
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ضىاسضًَىَ نىََُآليُتًًُ يَُجُسيًاُْيُ، نُ ئًَُُ خىََإ ئُْذاَني تًًَذا، ئُو ضىاسضًَىَؾ ٌٖ 
 ئًَُُيُ.

بُػٌ ُٖسَ صياتشٍ ئُّ ثُسِتىونُ يُطُس ئُّ ثشَْظًجٍُ طًًََُُ )واتُ ئاَيؤصيٌ دَسووْةٌ  
بىَ يًَهذاُْوٍَ ئُّ بابُتُ صياتش نىيتىوسٍ دَُاوَسيًُوَ طُسضاوَ دَطشٍَ(.   تًَشبىوًَْو، نُ يُ

ثُْاّ بشدوَتُ بُس تًىَسٍ دَسووْؼًهاسٍ ة يإ بُ وتُيُنٌ ديهُ خىيَٓذُْوَيةُنٌ تايبةُت يةُ     
تًىَسٍ دَسووْؼًهاسٍ. بُػًَو يُ ثُساطشايف ثًَؼىو دووباسَ ْىوطًُٓوٍَ ضَُهٌ "ثاآلوتٔ"ٍ 

ْطةُ وَنةى ضةاينًًُنٌ نىََُآليةُتًٌ     ئُّ بؤضىوُْ، نُ ًْاصٍ َشوَظ بىَ ضًَز سَ فشوَيذَ، واتُ 
دَسخبات. بُثًٌَ تًىَسَنٍُ فشوَيةذ ضةًَزَ دٓظةًًُنإ دَتةىأْ بطةىَسِدسئَ بةؤ        1ٖاداس خىٍَ بُ

يُصَتٌ دُطتُيٌ و بُ تُواويؽ خؤػةًًُ دُطةتُيًُناًْؽ دَتةىأْ بطةىَسِدسئَ بةُ خىَػةٌ        
ىيظت دًََُُٖٓ نةاس، ُٖسضةُْذ يةُ    ثًٌَ ثًَ بُػُناٌْ دواتشدا بُ ْادُطتُيٌ. ئُّ بريوَنُيُ يُ 

فُسُْٖطٌ دَُاوَسٍ بُناس بًَِٗٓ، بُجمىَسَ يًَهٌ  تًُْا ضَُهٌ باآل بىَ   بُ  دًاتٌ ئُوٍَ، نُ
برينشدُْوٍَ دووباسَ يُطُس ئُّ ضَُهُ و باقٌ ضَُهُ نالطًهُ فشوَيذيًُنإ   دَدََُوَ، نُ

 إ ُٖبىوَ.يُ تًىَسَ ثىَطت فشوَيذيًُناْذا ناسيطُسيًُنٌ ئُسيًًَٓ
ثًَىَْةذيٌ يُطةٍَُ   $نالئ  و  2ثاػرت يُطُس ئُو تًَطُيؼتٓاٍُْ، نُ يُ ثًَٓاوٍ تًىَسَناٌْ

   ُ ئةاساوَ دَدويَةِ،     ئؤبزَ، يُ يًَهىََيًُٓوَ دَسووْؼًهاسيًُناْذا يُطُس ضةَُهٌ ثةاآلوتٔ ديَٓة
)واتُ ئةُّ  # قُسَبىوٍ صيإ$ئَُُمشإ بىَ سووٕ دَبًَتُوَ، نُ ضَُهُنٍُ نالئ طُباسَت بُ 

بؤضىوُْ نُ ئًَُُ ثًَىيظتُ ُٖطت بهُئ ناسطُيًَهٌ باؾ يُ رياياْذا دَنُئ، تاوَنى بتىاْني 
تىوػةٌ دَبةني،    يُّ سيَطُيُوَ يُطٍَُ ئُو طىْاٖاٍُْ، نُ يَُةُسِ ُٖطةتُ ويَشاْطُسَناياْةُوَ    

 ثٌَ دَدا. سابًَني( يُ   ييًَُْهُوَ يًَهضىويٌ يُطٍَُ ضَُهٌ ثاآلوتٓذا ُٖيُ و ثُسٍَ 
 طُسصيٓذوويٌ داٖاتٌ دَطتىوس و سيَهًًُتٌ

َ ويَُٓيةةُ.  طةةرتاويًُ دوو ييُْةةٍُ خةةَُيو، ٖىَنةةاسٍ سيَهًُتًًةةُنٌ بةةٌ ئةةُّ ثًَهةةُوَ بةةُ
نُس و بًَُٖضتش يُ ويظتًٌ ئُقًًٌَ ئُو نُطاٍُْ نُ سيَهًُتًًإ ًَٖٓاوَتةُ   سيَهًُتًًُنٌ ْاضاس

 (230ئاساوَ )ٍ  
                                                           

( يُنًَهُ يُ ػًَىاصَ دؤساودؤسَناٌْ ًَهاًْضٌَ بُسَْطاسٍ دَسووًًُْ، نُ Sublimationثاَيوتٔ ) -1
تًًَذا، تاى بُ ٖؤٍ ْاناَبىوٕ يُ بُدَطتًَٗٓاٌْ ئُو خىاطتاٍُْ نُ ُٖطت، بُ ْاَىَهًًٓإ دَصاٌَْ، 

 ُ ػًَىَيُنٌ دًاواص بَُيّ َىَهني دًًَََٖٓتُ ئاساوَ.ْاخىدئاطاٖاُْ ئُو خىاطتاُْ ب

2- Melanie Klien  (1960 – 1882ٌدَسووْؼًهاسٍ ئؤتشيؼ ) 
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تاسٍ خىٍَ بُ ػًَىَيُنٌ صوَس دًةاواص و ٖاوطةُْطرت دابشِيَةزٍَ. )ٍ    تاى ْاضاس دَبٌ،َ نُ سَف
232.) 

 ُ بةُ   -يُنةذيٌ   ٖاوريين خَُيو، ٖاوئاُْٖطٌ َُبُطت و بُسْاَُناًْإ، بَُيًَُٓناًْإ بة
ًًََٓهًؼةُ بةىَ ثُسَطةُْذٌْ          تُواوٍ ُْى ْابُٓ ٖةىٍَ يةُ ْاوضةىوٌْ تانطةُسيًإ، بطةشَ بُطت

 (/356ٍ )تانطُسيَ ( دَسَِخظًَينَ. )
 بُسطٌ دووَّ(. –ثشوَطٍُ فًَشبىوٌْ ػاسطتاًًُْت  1ْىَسبًَشت ئًًًاغ 

ديهُدا بَُيطٍُ يُطُس دًََُُٖٓوَ تىمخُ دُطتُيًُنإ )يةإ    بُو دىَسٍَ نُ يُ بُػُناٌْ
ئُصَىوُْ نىيتىوسيًُناْذا دَثةاسيَضسئَ و   وتٍُ فشوَيذ، تىمخُ ػُٖىاًًُْنإ( صوَسيُٓيإ يُ   بُ

يُ  تًؽ بُ ساػهاوٍ دَسدَنُوٕ، بُآلّ ئُّ تىمخُ يُ ضىاسضًَىَيُنذا دَبُطرتيَتُوَ، نُ نا  بشٍَِ
 ٕ )واتةُ ضىاسضةًَىٍَ     بَُٓادا ْاضاسٍ ًَُٖٓسَ. تًُْا يُ ضىاسضًَىٍَ ْاضاسيًُ نىََُآليُتًًةُنا

ٍَ طشووثةُناٌْ ديهةٍُ نؤََُيطةُ و وَيٓةٍُ نؤََُيطةٍُ بُسبآلو(دايةُ         ًَىَْذيًُنايإ يُطةُ ث
واتايةُنٌ ديهةُ بةُٖشَداس دَبةني يةُ تىاْايةُى، بةىَ  سؤٍَ بًةٓني و          بُ –اْني ببني بُ تاى دَتى

وصٍَ  بُسثشطًاسَتٌ. ْاضاس بىوٕ بُ وَٖا ضىاسضًَىَيُى، ضةًَزيَهُإ ثةٌَ دَبُخؼةٌَ، نةُ يةُ      
ْاطشٕ، بطشَ يُصَتُنةُيإ يةُ خىَياْةُ و ُٖطة  تًَشبةىوٕ يةُ         ػُٖىاٌْ ثاآلوتُٓوَ طُسضاوَ

يٌ و باَيكٌ و بُناسًَٖٓاٌْ ُٖيىَُسدُناٌْ طُػُطُْذٕ، داٖةاتٌ ئةُو يُصَتاُْيةُ.    طُسبُخىَ
يةُ دُطةتُوَ    سيَهًُتٌ و طًظتٌَُ نىََُآليُتٌ، ُّٖ بىَ ئُو ئُصَىوُْ ضًَزبُخؼةاُْ، نةُ   

   ُ   َُٖيذَقىَئًَ ػىيَين ُٖيُ، ًَُٖؽ يُ خىدٍ خىَياْذا طُسضاوٍَ طةُسصيٓذووئ. بةُجمىَسَ ية
( سوََيًَهةٌ طةُسَنًٌ ُٖيةُ يةُ     1911ىإ نُتىاس و ضًَز ة نُ بُ بشِواٍ فشوَيذ ) ثًَهذاداٌْ ًَْ

يُ خىَيذا # ثشَْظًجٌ ضًَز$دَتىاٌَْ # ثشَْظًجٌ نُتىاسطُسٍ$طُػُطُْذٌْ دَسووٌْ تانذا ة  
 بطىجنًَينَ ُْوَنى درايُتٌ يُطٍَُ بهات.

ٌ صياتشٍ ئًَُةُ بةىَ نىيتةىوس    ديهُ دَتىاْني بًًََني، سَْطُ ٖىَناسَناٌْ ٖىَطشي  بُ واتايُنٌ
دَسفُتٌ ضًَز و يُصَتٌ صياتشَإ بةىَ دَسَِخظةًَينَ. ئًَُةُ ٖةُّ يَُجةُسَناٌْ       ئُوَ بًَت، نُ 

يُصَمتإ ثٌَ خىَػُ، ًَُٖؽ دَسفُتٌ يُصَت بشدٕ، ضىْهُ ُٖسدوونًإ تُواونةُسٍ يُنةذئ.   
وٍَ نُ يُو ضَُهاُْدا نُ بىَ ضًَزوَسطشتٔ يُ ضًَزَ ػُٖىاًًُْنإ، ضاسَيُنُإ ًًُْ، دطُ يُ

بًٓشإ بشِوايإ ثًًَُتٌ بُػذاسٍ بهُئ و ثًَىَْذيًةُنٌ دوو ييُْةُيإ يُطَُيةذا بطةشئ، )بةُ      
وتُيُنٌ طادَتش( دَطتَُىٍَ نؤََُيطُ بًُٓوَ، ئُو سيَهًُتًًُؾ ئاخٓشاوَ يُطُس صيٓةذوويٌ  

                                                           

1- Norbert Elias 
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ئةُو ناتةٍُ     زساوَ، واتُطُسَتاناٌْ طُػُطُْذٌْ تانذا بَُٓانٍُ داسِيَ دُطتُيٌ. ضىْهُ يُ 
 ئُصَىوٌْ دُطتُ و ئُصَىوٌْ نىيتىوسٍ تًَو دَئاَئًَ.

سيَطةٍُ ئةُو    ئُيف و بًٌَ بُسبُطتُ نىََُآليُتٌ و بُسثشطةًاسَتًًُ تانةُ نُطةًًُنإ يةُ     
ثًَىَْذيًاُْوَ فًَش دَبني، نُ يُ بَُٓاوَ ضًًُتًًُنٌ دُطتُيًإ ُٖيُ، بةُآلّ ٖةىَطشٍ يةُ سادَ    

دَطُآلتُ ْاضاسنُسَنإ و طُسصيٓذوويًُى، نُ يُّ دَطُآلتاُْوَ وَسيذَطشئ، سَْطُ بُدَسَإ بىَ 
بتىاْني يُ بُٓسَِتًرتئ ئاطة  دا بةُثًٌَ  ئَُُنٓاطةًًُى يُبةُس ضةاو بطةشئ، نةُ  ة ئُطةُس          
بُختُوَس بني ة بىَ باوى و دايهُإ، ُٖط  ثًَذَنُئ. بُ ػًَىَيُنٌ ساطتُوخىَ ئُّ ُٖطةتَُإ   

و باونُإ، نُ ئًَُُيإ ًَٖٓاوَتُ دًْا و طُوسَيإ نشدووئ ُٖيُ، ثاػإ ئُّ ُٖطتُ بةُ   بىَ دايو
طًظتٌَُ نؤََُيطُدا. ُٖسضُْذ نُ طُسضاوٍَ   ػًَىَيُنٌ طَُبىيًو ثُسَ ثًَذَدَئ ئُويؽ يُ

  ُ ػةًَىَيُنٌ نةُّ    ئُّ ُٖطتُ َُٖإ نؤََُيطُيُ، نُ ئُصَىوًَْو يُ بُػذاسيهشديإ ة ئُطُس بة
و ْابُسدَواًَؽ بًَت ة بىَ تُياس دَنات )يإ يُ ساطتًذا بُػذاسيهشدٕ يُنًَو يُ َُسدةُ    سَْط

ثًَو ًَُٖٓسَناًًُْتٌ(. سَْطُ تاى، بؤ ئُوٍَ بىوَتُ ئُو تانٍُ، نُ ئًَظتُ ُٖيُ )بُ ضاوثىَػةٌ  
      ٌ ديهةُ    نشدٕ يُ ًٖىا و ضاوَسِواًًُْناٌْ(، ُٖطةت بةُ ئَُُنٓاطةٌ بهةات، بةُآلّ ٖىَنةاسيَه

 تاى خىٍَ بُ ئُْذاٌَ نؤََُيطُ دَصاٌَْ.  ُسِيَتُوَ بىَ ئُوٍَ، نُدَط
طُس نشا، ييُُْ  باطًإ يُ  يُ دوايًذا دَتىاْني بًًََني، نُ ئُّ ثُسِتىونُ بُو ٖىَناساُْوَ، نُ

يُ بُٓسَِتُ ػُٖىاًًُْناٌْ ئُصَىوٌْ نىيتىوسٍ يةُ ُْٖةذيَو بُطةتًَين تايبُتةذا، ٖةُسوَٖا      
نىََُآليُتٌ يُصَتُ دُطتُيٌ و َاديًُنإ يًَهذَداتةُوَ. داٖةاتٌ ئةُّ     ضًًُتٌ؛ يُ بَُٓاوَ

 يًَهذاُْوَيُ، ػًهاسيًُنٌ دَسووْؼًهاساُْيُ يُ َُٖيظُْطاْذٌْ نىيتىوسٍ دَُاوَسيذا.
 

 دةزوونصيلازي و زاظةكازيي اليةنطسانة:
اٍ دَسووْؼًهاسٍ ًٖض تًَشِوآًًَْهٌ سووٌْ يُطةُس نىيتةىوسٍ دةَُاوَسٍ ًًْةُ. طةُسَسِ     

ْىوطةشاوَ    يُ ئَُُؾ نىَنشدُْوٍَ بُساوسديَو يُ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ بُثًٌَ ئُو ػتاٍُْ، نُ 
بُسدَطتذإ، يُواُْيةُ نةاسيَهٌ درواس ْةُبٌَ و سَْطةُ      ثشؾ و بآلوَ دَسووْؼًهاسيًُناْذا يُ 

شَ . صوَسيٓةٍُ داٖاتةُ فة   1ئُجناَُنُػٌ بىَضىوًَْهٌ ُْسيَين يُطُس نىيتىوس بُدَطتُوَ بةذات  
                                                           

1-  ُ   ئُو ْىوطشاواُْ. يُ تًَشِواًْين قىتاخباٍُْ يناُْوَ يُطُس نىيتىوس ْىوطشاوٕ و بابُتُناًْؼٌ صؤستش فًًُة
ْٔ. صؤسيُٓيإ سوآًًَْهٌ ُْسيًًَٓإ ًًُْ، بطشَ يَُُٖبةُس ئةُّ نىيتةىوسَدا    طًَُٓايٌ و ْىوطشاوَ ئُدَبًُنا

 (1991يىوُْ بشِواُْ ريزَى )  َُٖيىيَظتًَهٌ دووييُُْيإ ُٖيُ. بؤ
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خُسدًًُناٌْ ئُدَبٌ دَُاوَسٍ )طًَُٓا، تُيُظًضيىَٕ و ظًذيىَ( يُ باػرتئ دوَخذا بضويَُٓسٍ 
ُ     ُٖطتُ ئاطايٌ و يُ واتايةُنٌ    خشاثرتئ دوَخًؼذا دَتىأْ بُ دَيٌ "خَُيهٌ َُٖيةُ" بةٔ. بة

، 1ثظجىَسِاُْ، دىوآلُْوٍَ ُٖط  سََُنٌ داٖاتٌ بآ تىاْايًُ يُ بُسطةُطشتين ساطةتًًُناْذا  
دَيٌ بُ َُٖيُضىواُْ فًًًَُهُ، نُ صوَستش ْاسُصٍ و ويَشاْطُسٍ ثًؼاٌْ خَُيو  ئُّ فًًُُؾ نُ بُ

دَسووًًُْناْةذا   . بىَ طُداْذٌْ ئُّ بؤضىوُْ، نُ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ يُطةٍَُ ساطةتًًُ   2دَدا
ا ئةُو  درايُتٌ دَنات، بَُيطٍُ دَسووْؼًهاسٍ صوَس يُ بُس دَطتذايُ، ضىْهُ يةُّ نىيتةىوسَد  

و ٖىَنةاسٍ خةَى بةىاسدٕ و خةَى دصيةٓٔ يةُ ساطةتًًُنإ،         ػتاٍُْ نُ تًَطُيؼةتًٓإ ئاطةاُْ   
 َُٖيذَبزيَشيَتُ طُس ػتُ طُختُنإ، نُ دَيُسِاونًٌَ بىَ ضٌَ دَنُٕ.

بذسيَتُ تُواوٍ بُػُناٌْ ديهٍُ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ ة يُطٍَُ   ئُّ تًَشِوآًُْ ة ئُطُس ثُسَ 
ئُصَىوٌْ ضًين خىيَٓةذَواس ة بةُ     ئُصَىوٌْ ضًٓايُتًذا تُبايٌ ُٖيُ؛  ػًَىاصيَهٌ تايبُت يُ

ْاوَْذٍ يُطٍَُ ضًين ُٖسَ تًَطُيؼتىو يُ نىيتةىوسٍ بةاآلٍ   # ثًتىََيٌ$واتا باوَنٍُ ة ضًين  
ئةُدَز و ٖىْةُسٍ ثُيهُسطةاصٍ و َةىصيهٌ نالطةًو بةُ طةشيٓطرتئ ضُػةين ئةةُصَىوٌْ         

  بُٖا سَِوػتُُْذيًُنإ دَصأْ. ئُّ دىَسَ سوآًُْ، نُدىآًْاطاُْ و دَسنُوتين ُٖسَ صياتشٍ 
يُطُس بَُٓاٍ ػىيَٓطٍُ ضًٓايُتٌ ساوَطتاوَ، بابُتٌ باوٍ دَسووْؼةًهاسيًُ. بةُ واتايةُنٌ    

   ٌ ديهةُ، يًَهىََيًٓةُوَ     ديهُ دطُ يُو ناتاٍُْ نُ يًَهىََيُسإ طةُسجنًإ داوَتةُ بابُتطةُيًَه
سَناٌْ ئُّ سوآًُْ، طشَويَ  خىديٌ بىَ نىيتةىوسٍ بةاآل   دَسووْؼًهاسيًُناٌْ نىيتىوس و ثًَىَ

بُسُّٖ دًًَََٖٓتُوَ. ٖىَناسَنٍُ ئُوَيُ، نُ طُسَسِاٍ ًَْضيهبىوُْوٍَ ثرتٍ دَسووْؼًهاسٍ يُ 
ئاسَاجنُ درَ بُٓسَِتُناٌْ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ، ُٖسوَٖا طُسَسِاٍ ئةُوٍَ، نةُ ئةُّ تًةىَسَ     

ًًُْ، ًَٖؼةتُنُؾ دَسووْؼةًهاسٍ بةُ دَطة  تىيَةزٍ       بُػًَو يُ تىمخُناٌْ طًظتٌَُ صاٍَ
   ُ بةُسيتاًْادا ٖةُس بُجمؤسَيةُ،      طُسووٍ تىيَزٍ ْاوَْذيًُوَيُ. )بةاسودوَخٌ دَسووْؼةًهاسٍ ية

ئُطُسضٌ ئُّ بابُتُؾ يُ صوَسيٍُٓ ئُو وآلتاُْدا، نُ دَسووْؼًهاسيًإ تًَذا طُقاَطري بةىوَ،  
صوَسيٍُٓ ُْخىَؾ و دَسووْؼًهاساًْؽ يةُّ ضةًُٕٓ.   ُٖيُ( دَبٌَ ئُوََإ يُبُس ضاو بًَت، نُ 

بًةىوَض  $يىوٍُْ ثًَىَْذيٌ دَسووْؼةًهاسٍ، يُطةٍَُ طشووثةٌ      دًا يَُُؾ، بُو دىَسَ، نُ يُ

                                                           

1- Chasseguet – Smirgel , 1985 

2- Hinshelwood, 19989; Hering . 1994 
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طاَيُناٌْ ًَْىإ دوو ػُسٍِ دًٗاٌْ بىََةإ سووٕ دَبًَتةُوَ، ئَُةُ نىيتىوسيَهةُ       3يُ# بىوسٍ
دَسووْؼةًهاسٍ يةُ فُصايةُنٌ      طُػٍُ داوَتُ)ئُطُسضٌ سَْطُ سَوػتًَهٌ درواصاٍُْ ُٖبٌَ( 

تُواو ُْياساُْدا. )ُٖس ئُّ سوَػٓبرياُْ ْىوطًُٓناٌْ فشوَيذيإ وَسطًَشِايُ طُس صَاٌْ ئًٓطًًضٍ 
و بآلويإ نشدَوَ(، بُآلّ صوَسيٍُٓ خَُيو وَٖا خىاطتًَهٌ نىيتىوسيًإ ًًُْ و بىَ تًَطُيؼةتين  

تانُ نُطًًإ بُ ثًَىيظ  ْاصأْ. رَاسَيُنٌ صوَس )يةُ  ئُصَىوٌْ سوَراُْ و بىيُسَناٌْ رياٌْ 
خَُيو(، نُ يُ نىيتىوسيَهٌ نشيَهاسٍ و ضًين ريَش ْاوَْذيذا يُ دايو بىوٕ، بَُٓايةٍُ ريةاٌْ   

ػًُاُْوَ صوَستش يُ دياسدَطُيًَهٌ وَى تُيُظًضيىَْةذا )ٖةُّ يةُ ْةاوَسوَنٌ      دىآًْاطاُْيإ بُ 
وَنى ًَذيايُى( دَبًٓٔ، ُٖسوَٖا يُ باقٌ فؤسَُِناًْؼذا،  بُسْاَُناْذا، ًَُٖؽ يُ فؤسَِذا

طُسطُسٌَ، طُيشإ يُ ػاس و ثُساويَضٍ ػاسيَهذا، نُ تًًَذا دَرئ، يُو ػتاُْدا، نُ دَيهشِئ 
ثشِوثاطُْذَ يإ يُ ديضايُٓ باصسطاًًُْنإ و َىصيهٌ دَُاوَسيةذا.    يإ تاَُصسوٍَ نشِيًٓأْ يُ
قىَْاخُ دوايًُناٌْ رياْذا، ضُْذَ سوَيؼتبًَتني بىَ بًًٓين ػاْىَ  نُ يُ بُ ضاوثىَػٌ نشدٕ يُوٍَ 

و تةةُيسَناٌْ َىصيةةو و ضةةُْذَ ٖةةاودٌََ ويَٓةةُطشإ و ػةةاعريايإ نشدبةةٌَ، دَيبُطةةتىويًُ  
 ٌ وَنةى دَْطةٌ ساديةىَ      دىآًْاطاُْنايإ، بُ ضتاًَْهٌ ديهُوَ خىوخذَيإ طشتىوَ. ضةتاًَْه

دىَساودىَسَناٌْ يُو ئًَضطُ ساديىَيًاُْدا، نُ تايبةُت بةُ َةىصيهٌ     يىَطضاَبىسط )يإ دًَطشَ
)ْاوٍ ثًَؼىوٍ ثشوَطشاٌَ َىصيهٌ نالطًهٌ ساديىَ بةٌ بةٌ   # ثشوَطشاٌَ طًًَُّ$ثاثٔ(، ُْى 

ًَىاصٍ نةاآل بُناسبةُسَنإ و ثُيهةُسَ باوَنةاٌْ ٖىْةُس، يةإ ػةُقاٌَ         طٌ(، يإ فؤسِّ و ػ
 سٍِ ثُطُْذَ تُيُظًضيىُْنإ و ػاْىَناٌْ ػهظجًُس.و باقٌ طشياَيُ باصا1ناسوَُْيؼٔ 

صوَستش يُطُس  –سابشدوودا ة وَنى دَسووْؼًهاسٍ يُ ُْٖىونُدا  صاْظتُ نىََُآليُتًًُنإ يُ
    ُ ئُصَىوْةُ ضةًٓايُتًًُناٌْ تىيَةزيَهٌ ثًتىََيةُوَ      بابُتطُيًَو يًَهىََيًٓةُوٍَ دَنةشد، نةُ ية

ناسٍ باآل و صاْظةتُ نىََُآليُتًًةُنإ يةُ دَيةٍُ     طُسضاوٍَ دَطشت، بُآلّ ثُسَطُْذٌْ  فًَش
                                                           

ُ نؤُْناٌْ يُْذَْةُ، نةُ ئًَظةتُنُ صاْهةؤٍ     ْاوٍ يُنًَو يُ طُسَِن  (Bloomsbory)# بًىوَضبىوسٍ$ -3
يُْذَٕ و َؤصَخاٍُْ بُْاوباْطٌ بُسيتاًْاٍ تًَذايُ، ْاوٍ ئُّ طُسَِِِنُ يُ ًََزَوَ يهاوَتُ ْاوٍ ضُػُٓ دةؤساو  

طشووثًَو بىو ثًَهٗاتىو يُ ْىوطةُسإ و  # طشووثٌ بًىوَضبىوسٍ$دؤسَناٌْ نؤبىوُْوَ و نؤسَِ ئُدَبًًُناُْوَ. 
يُ َاَيٌ ئُْذاَاٌْ ئةُّ طشووثةُ، يةُو     1930 – 1910ًٓطًًض نُ يُ َُوداٍ ًَْىإ طاَيُناٌْ سؤػٓبرياٌْ ئ

 طُسَِنذا نؤ دَبىوُْوَ و دادًَْؼتُٓ طُس باغ و وتىويَز و يُطُس بابُتٌ فُيظُيف و دىآًْاطاُْ.

1- Coronation street        يةُ نُْاَيةُ   ْاوٍ دساَايُنُ بةُ ٖةؤطشاًَْهٌ صؤسَوَ، نةُ طةاَيُٖايُ يةُ يةُنًَو
 تُيُظًضيؤًًُْناٌْ ئًٓطًًضَوَ باَلو دَبًَتُوَ.
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(دا ئُّ باسودوَخٍُ طىَسِاوَ بُ باسودوَخًَو، نُ ئًَظتُ ئاػٓاٍ َُٖىوَاُْ. يَُُويؾ 1960)
طىٍَ ساطريا بىَ دَْطٌ ْىوصَ يًَربِاو و صوَسداس تىوسَِناٌْ ضًين خىاسووٍ نؤََُيطُ. يُ ُْٖذيَو 

َْطاُْ بىوٕ بُ بابُت و طُسضُػين ٖؤمشُْذيٌ يًَهذاْةُوَ.  يُ بُػُناٌْ يًَهىََيًُٓوَدا ئُّ د
يُّ طؤسِاْهاسيًُدا ُّٖ ييٌُْ ئُسيَين دياسَ، ًَُٖؽ ييةٌُْ ْةُسيَين. ُٖسضةُْذ نةُ نةىٍَ      
ناسَنُ ناسيطُسيٌ ئُسيًٌَٓ صوَسٍ بُدواوَ بىوَ. يُ داٖاتُ ئُسيًًَُٓناٌْ ئُّ طؤسِاْهاسيًةُؾ  

ساٍ تىاًَْهٌ ْىٍَ و طىيَشِايَُيٌ بىَ بُسابُسٍ نىََُآليُتٌ، يةُ  دَتىاْني ئاَارَ بهُيُٓ ٖاتُٓ ئا
ُْٖذيَو بىاسٍ يًَهىََيًُٓوَيًذا. بىاسطُيًَو، نُ ئُطُس ئةُّ طىَسِاْةُ سووٍ ُْدايةُ، ًَٖؼةتُنُ     
يُريَش دَطت و دَطُآلتٌ ثًتىََيطُسيَ  و خىَبُصٍ صاًْين ثًتىَآلُْدا دََايُوَ. يُ ساطتًذا ئُّ 

سيَطُطُيًَهٌ ْىيٌَ بىَ يًَهذاُْوَ نشدووَتةُوَ و ئةاوسِيَهٌ ْةىيٌَ داوَتةُ بابُتةُ      طؤسِاْهاسيًُ 
 دوَطُاتًضّ و خىَ بُصٍ صاًْؼٌ يُطَُيذا بىوَ. نىَُْنإ، ُٖسضُْذَ 

ئُو خىيَُٓساٍُْ نُ يُ صجنريَ خىيَٓذُْوَ فُيظةُيف يةإ نىََُآليُتًًُناْةذا دَطةهُوتًإ     
ْاوباْطُناٌْ ئُّ طؤسِاْهاسيًةُ، يًَهىَيًُٓوَطُيًَهةُ    صوَس بُ بىوَ، دَصأْ، نُ يُنًَو يُ يىوُْ

ٕ   #  نُ يةُ صاْهةىٍَ بًَشًَٓطةاّ يةُ دَيةٍُ      # بٓهٍُ خىيَٓذْةُوَ نىيتىوسيًةُ ُْٖىونُيًةُنا
(دا نشدوويُتٌ. يُّ يًَهىََيًُٓواُْدا، طشووثًَو يُ نىَََُيٓاطاٌْ يو نُ صوَسيُٓيإ يةُ  1970)

  يَش ْاوَْذٍ بىوٕ، ئُو نىيتىوسَ دَُاوَسيًاٍُْ، نُ تًًَذا طةُوسَ بَُٓاَيُطُيًَهٌ نشيَهاس و ر
بىوبىوٕ، دايُ بُس ػًهشدُْوَ و ػشوَظُ، ئُويؽ يُ سوآًًَْهٌ نىَََُيٓاطةاُْ و ًََزوويًةُوَ.   

. 1يًَهذاُْوَناًْإ بُ سادَيُى ناسيطُس بىوٕ، نُ نىيتىوسٍ يوَنةإ بةىو بةُ بابةُتًَهٌ داخ    
واُْدا بُ تًَشِوآًًَْهٌ بُساوسدناساُْوَ دُختًإ نشدووَتُ طُس دآًَٖةإ و  ئُوإ يُّ يًَهىََيًُٓ

وسدناسيًُناٌْ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ. ُٖسوَٖا ضةىًًَُْتٌ دوو ييُْةٍُ فؤسَِةُ نىيتىوسيًةُ     
   ُ نىيتةىوسٍ بةىَسروايٌ و نةاآليٌ فُسًَةذا و       دَُاوَسيًُنإ، ناستًَهشدٌْ ئةُّ فؤسَِاْةُ ية

يُ َُٖبُس دَطتىوس و سيَهًُتٌ و ػىيَين ناس و باصاسِ و سهىوَُت، يُ  بُسَُٖيظت بىوُْوَيإ
سوآًًًُْنٌ َاسنظًضٌَ ْىيَىَ وَنى خاَيطُيًَهٌ ئُسيَين بُسدُطتُ نشدووَ. ئُّ بىَضىوُْؾ، 
نُ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ يُ طُوُٖسيذا يُطٍَُ ُٖس ضُػُٓ سيَهًُتًًُنٌ صاٍَ، درايةُتٌ ُٖيةُ   

، خىٍَ َُٖيطشٍ بُطتًًََٓهُ بىَ طُسَُٖيذاٌْ دًةاواصيٌ ضةًٓايُتٌ، يةُ    بَُٓاوَ ياخؤ وَنى يُ 
قىَْاخُ دوايًُناٌْ ثشوَطُنُدا سَتهشايُوَ، يُ باتٌ طشَويَتًًُ تًَةو تةُْشاو ة و يةُ ُْٖةذيَو      

                                                           

 .1976(Jefferson( و دًَفشطؤٕ، )Hallبؤ يىوُْ بشِواُْ ٖاٍ ) -1
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ييُُْوَ "ثىَطت َىَديَشٕ"ةُنإ بىَ ْاطًين نًَؼُنإ بىو بُ سيَباص. ُٖسوَٖا سووْةًؽ بةىوَ،   
فُسُْٖطٌ دَُاوَس يُطٍَُ فُسُْٖطٌ )باآل( ياخؤ ثًتىََيجُسوَسدا ئًذٍ بةىَ   نُ دًاواصيًُناٌْ

. بةُ ٖةَُىوٍ   2باطهشدٕ يُطُس دًاواصٍ و ْانىَنًًُ فُسُْٖطًًُنإ سوََيٌ طُسَنًٌ ْاطًَشٍَِ
باطُناٌْ ثًَىَْذيذاس بةُ   ئَُاُْوَ يُ ُٖسيٌَُ دَُاوَسيٌ فُسُْٖطذا، بُػًَهٌ ُٖسَ صوَس يُ 

ًُنإ، ًَٖؼتُ يُريَش باَيٌ ثًَىَسَ ثتًةىٍََ ثُسوَسَناْذايةُ، بةُآلّ طةُسَُٖيذاٌْ     بُٖا دَُاوَسي
خىيَٓذُْوٍَ فُسُْٖطٌ، طُدًَُٓسٍ بُ ثًَىيظةت صاْةني و طشيٓطًةٌ يًَهذاْةُوٍَ فُسٖةُْطٌ      
دَُاوَسَ وَنى بابُتًَهٌ بَُٓايٌ بىَ يًَهىََيًُٓوٍَ نىََُآليُتٌ، ُٖسوَٖا طُوسَتشئ ػًَىٍَ 

و بىو. يُ ثُسَطُْذُْ دوايًُناٌْ تًىَسٍ فُسُْٖطًذا ُٖسوَٖا ئةُّ بابُتةُؾ سووٕ   رياٌْ خَُي
بىوَتُوَ، نُ ضُػُٓ دىَساودىَسَناٌْ ئةاَيؤصٍ سوََيًَهةٌ بٓةُسَِتٌ ُٖيةُ يةُ بُسٖةًََُٗٓإ و       
بُناسبشدٌْ فُسُْٖطٌ دَُاوَسيذا، ُٖسضُْذ نُ دَنةشٍَ ئةُّ ئاَيؤصيًاْةُ بةُ ػةًَىَطُيًَهٌ      

طةةًإ يُطةةُس بهةةشٍَ؛ ئةةاَيؤصيٌ ٖةةُرَىوًٌْ يةةُ َُٖبةةُسٍ ئاَيؤصيًةةُ درَ     دىَساودةةىَس با
  ُٖرَىوًًُْنإ، ئاَيؤصيٌ ئُقآلًٌْ يُ َُٖبُسٍ ئاَيؤصيًُ ْائُقآلًًُْنإ، ئاَيؤصيٌ دًٗاٌْ يُ

 َُٖبُس ئاَيؤصٍ ْاوضُيٌ و...ٖتذ.
خٌ ئُّ ثُِستىونةُ يةُ سيَطةٍُ دَسووْؼةًهاسيًُوَ، سوآًًًْةُنٌ يًَهضةىو بؤضةىوُْ ْةا        

ئةُّ سوآًُْيةُ، نةُ دَسووْؼةًهاسٍ ػةًهشدُْوَيُنٌ       دىآًْاطٌ ثًَؼًٓاص دَنةات، )واتةُ   
دَيظَىصاُْ يُ فُسُْٖطٌ دةَُاوَسدا بطشَيتةُ بةُس و بٓةَُاٍ ئةُّ ػةشَوظُيُؾ، ثُيةذانشدٌْ        
تايبُمتُْذيًُناٌْ ئاَيؤصيٌ، طُسَنًٌ بًَت(، بىَضىوًَْو نُ ًَٖضَ باسًَُٖٓسَنٍُ درايُتًًةُنٌ  

خةىدٍ خؤيةذا وَٖةا ضةتًَو       ناسنشدَ دميىنشاتٌ و دسيَزَدَسَناٌْ رياْذا ًًُْ، بطشَ يُ يُطٍَُ
بىوٌْ ُٖيُ. ئُّ بَىضةىوُْ بةُ ئاَةارَ بشدْةُ طةُسٍ بُػةطُيًَهٌ تايبةُت يةُ فُسٖةُْطٌ          
دَُاوَسٍ دَدََُ بُس باغ، يًَشَػذا بُ ثًَىيظ  دَصاس دوو خاٍَ طُباسَت بُ دَييُتةُناٌْ  

ُ بىَ ػًهاسٍ ئُّ ثُسِتىونُّ َُٖيبزاسدووَ )بُتايبُت دَييُتُ طًاطًًُنإ، بُ ئُّ دَسَتاُْ ن
 خبَُُ بُس ضاو.#( طًاطُت$واتاٍ بُسبآلوٍ 

بُ طُس ئُّ ثُسِتىونُ، ئُسيَين دَْىيَينَ بُ   صَاٌْ صاٍَ خاَيٌ يُنُّ ئُوَيُ، نُ بُ طؼتًًٌ 
بةُٖاناٌْ فُسٖةُْطٌ دَُاوَسيةذا     دىَسيَو، نُ خىيَُٓس وا بضاٌَْ نةُ يةُ ئةُسيَين ْىاْةذٌْ،    

صيَذَسِؤيٌ نشاوَ و ييُُْ بًَطاُْ نشاو و سووخًَُٓسَناٌْ يُبُس ضاو ُْطرياوَ. ئُطُس سَخٓةُ بةُ   
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بُػًَهٌ ثًَىيظت و دًاُْنشاوَ يُ ُٖس ػًهاسيًُنٌ نىََُآليةُتًٌ بةضاْني، ئةُو دََةُ ئةُّ      
ُ  ئُّ ثُسِتىونُيُ، بُآلّ بُ بشِواٍ   صَاُْ، خاَيٌ يواصٍ بةُس ضةاوطشتين بةُسدَواٌَ     َٔ بةُ، ية

دا، تىَصيَو ييُْطشٍ طُسطُختاُْ طشفتًَُٗٓس ًًُْ، ئُّ ييُْطشيًةُ   ثُسَطُْذٌْ ثًتىََيطُسي 
ثًَؼرت ئاَارَّ ثًَهشد   ييٌُْ يُنًُتًٌ بُخؼٌ فُسُْٖطٌ دَُاوَسيذا، نُ  صوَس تا نُّ يُطٍَُ

وٍ سوآًًًُْنٌ تُواو طُػةبًٓاُْ يُطةُس   يًَهضىويٌ ُٖيُ. بُّ دىَسَ ئاَاجنٌ َٔ خظتُٓ سو
 ُ ٍ فُسٖةُْط و   بابُتُناٌْ ئُّ ثُسِتىونُ ُْبىوَ، بطشَ ًٖىاداسّ تىاًْبًَتِ خىاصٍَ دوو ييُْة

نةُ وَنةى بُطةتًًََٓهٔ بةىَ طُػةُنشدٌْ       -بُسطشَناٌْ ضُػةٓطُيًَهٌ تايبةُتٌ فُسٖةُْط    
 ثًَؼإ بذَّ. -طؤصطُسيَ  

فُسُْٖطًًةُنإ وَنةى بًٓاتطةُيًَهٌ      صوَسيٓةٍُ ديةاسدَ  ئَُيبُت ئُوَ ػتًَهٌ سووُْ، نُ 
نىيتىوسٍ دةَُاوَسٍ   بُٖاداسٍ نىََُآليُتًٌ دَخَُُ بُس باغ. ئَُُؾ ُْ بُو ٖىَيُوَ، نُ 

    ٌ دا )ئُطُسضةٌ   دىَسيَو بُسخىَداْهشدُْ، يُ َُٖبةُسٍ فُسٖةُْطًَهٌ ضُوطةًَُٓسٍ ٖةُرَىوْ
ئُّ فُسُْٖطُ  بطًَشٍَِ(، بطشَ يُو سووَوَ، نُ  سَْطُ فُسُْٖطٌ دَُاوَس بشٍَِ داس وَٖا سوََيًَو

 ػًَىَيُنٌ تُطٍُ و دَطُآلتذاسَ، يُ بُػذاسيهشدٌْ َشوَظُنإ يُ طُسدٌََ َىَديَشْذا.
خاَيٌ دووَّ ئُوَيُ نُ بشِيَو يُ فؤسَُِ فُسُْٖطًًُناٌْ بُس باطٌ ئُّ ثُسِتىونُ، ُّٖ يةُ  

بىاسٍ ئُو واتاطُيٍُ، نُ يةُ ُْٖىونةُدا   بىاسٍ ػًَىٍَ طُػُنشدٌْ ًََزوويًُوَ، ًَُٖؽ يُ 
 دَيظُثًَٓٔ، ػىْاطًَهٌ دٓظًًإ ُٖيُ، ضىْهُ صوَستش ثًاوإ تًًَذا بُػذاسٍ دَنُٕ.

تا سِادَيُى ثًَؼاْذَسٍ بةاسودوَخ و    ساطتُ نُ ُٖس ْىوطشاوَيُى يَُُسِ نؤََُيطُ، دَتىاٌَْ
ُوَ بةةىَ ئُصَىوْةةُ  بةةريوسِاٍ تانُنُطةةٌ ْىوطةةُسَنٍُ بًَةةت و طُسضةةاوَنٍُ بطُسِيَتةة     

تانُنُطًًُناٌْ ْىوطُس، بُآلّ ئُصَىوٌْ تانُ نُطٌ خؤّ ةة وَنى ثًاويَةو بةُ ثًَطُيةُنٌ    
نىََُآليُتًٌ تايبُتُوَ ةةة بُ ػًَىَيُنٌ ساطتُوخىَ بىوَتُ ٖةىٍَ َُٖيبةزاسدٌْ ُْٖةذيَو يةُ     

خىيَُٓسَ ًًًََُٓنإ  بشِيَو يُ  يُ، ضىْهُ يُواُْيُ بابُتُناٌْ ئُّ ثُسِتىونُ. دَيًٓطُساٌْ ئَُُ 
سُص يُ خىيَٓذُْوٍَ ئُّ ثُسِتىونُ ُْنُٕ، بُآلّ يُ ٖةَُإ ناتًؼةذا دانةىَنٌ يةٌَ دَنشيَةت،      
يُبُسئُوٍَ ئُو ثًَهٗاتُ ُٖطتًًاُْ، نُ بٓةَُاٍ ئةُّ ئُصَىوْةُ ًَْشيُٓيةُٕ، يةُ نةُتىاسدا       

ْةُ، بةُ ْاضةاس    ػىْاطًَهٌ دًٗاًْإ ُٖيُ. نشدُْوٍَ ُٖس ثُجنُسَيُى بةىَ طةُس ئةُّ ثًَهٗاتا   
( بةُآلّ ْاطةًُٓوٍَ ئةُّ    8)يةُّ بىاسَػةذا بشِواْةُ بُػةٌ      سوآًًَْهٌ تايبُتًؼٌ يُطَُيذايةُ  

ديهةُوَ يةُ ثًَطةٍُ      ثًَهٗاتاُْ بُطةتًًََٓو دَسَِخظةًَٓآ بةىَ َُٖيظةُْطاْذًْإ يةُ سواْةًين      
ظةُْطاْذًْإ  ديهُ باسودوَخًَةو ديًََٓتةُ ئةاساوَ بةىَ ُٖيَ      نىََُآليُتًٌ دًاواصدا، بُ واتايُنٌ
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بُثًٌَ بريوسِاٍ دًاواصٍ تانُنُطٌ، ُٖسوَٖا بُثًٌَ ضُػُٓ فُسُْٖطًًُ دًاواصَنإ. ويظة   
تايبُمتُْذيًُناٌْ ئُّ ثًَهٗاتاُْ بُ دىَسٍَ خبَُُ بُس باغ تاوَنى ئُو  ًَٓؽ ُٖس ئَُُيُ، نُ 

اٌْ ئةُّ  خىَيُٓساٍُْ نُ ٖىَطش ْةني، طةُسَِساٍ ساٖةاتٔ تةا طُيؼة  بةُ داٖاتةُ طؼةتًًًًُن        
 ثُسِتىونُ، بتىأْ بابُتًَهٌ بُسضاو و سانًَؼُس يُ باطهشدُْنٍُ َٓذا بذوَصُْوَ.

ًٖىاداسّ يُ نىَتايًذا، يًَهذاُْوَيُنٌ تُواو دَسووٌْ ة نىََُآليُتٌ بةٌَ، يًَهذاُْوَيةُى،    
ُ نُ واتاٍ دَسووٌْ و سَْطذاُْوٍَ طؤصداسٍ، بشِيَو يُ طشيٓطرتئ دياسدَ فُسُْٖطًًُنإ خبات

بُس يًَهىََيًُٓ و سَُْٖذَ ًََزوويٌ و طًاطًًُناًْؼٌ ُْخاتُ ثؼت طىٍَ. ئُوٍَ نُ بُ تايبُت 
يُّ بىاسَدا طشيٓطةُ، ٖؤناسطةُيًَهٌ طةًاُْيُ، نةُ ئةَُشِوَ بةُ ضةَُهٌ بٓةَُايٌ صاْظةتُ          
نؤَُآليُتًًُنإ دَرًََشدسئَ. ضَُهٌ "ضني" سوَسٌ رياْذَسٍ ئُّ ثُسِتىونُيُ. ئَُيبُت َٔ 

نىََُآليُتًِ ُْ بُ واتايُنٌ َاسنًظ ، بطةشَ بةُ طةُسجنذإ بةُ سَْطذاُْوَطةُيًَهٌ      ضًين 
ثًَهٗاتةةٍُ ضةةًٓايُتٌ بةةاو ًَٖؼةةتُ يةةُ صوَسيٓةةٍُ ُٖسيَُةةُ   بةةُسدَواّ بةةُ نةةاس بةةشدووَ نةةُ 

ئُّ ثًَهٗاتُيُ ئًَظتُنُ يُ بىاسٍ ئابىوسيذا تةا    فُسُْٖطًًُناْذا طاصٍ دَنات، ُٖسضُْذ نُ
 ىاس نشاوَ.سادَيُنٌ صوَس َُٖ

دٓع بُو دىَسٍَ، نُ ثًَؼرت ئاَارَّ نشد، ٖىَناسٍ َُٖيبزاسدٌْ بابُتُنإ بةىوَ، ئَُيبةُت   
تُواوٍ ػًهاسيًُنٍُ َٔ يُريَش ناسيطُسيَ     بَُيطُؾ دًََُُٖٓوَ، نُ ئَُُ بُو واتايُ ًًُْ،

ُسيؽ يةُ  دٓع و سَطُصدايُ. ضَُهٌ سَطُص يُ طُستاطُسٍ ئُّ ثُسِتىونُدا سوََيٌ ُٖيُ، ئُط
بريٍ ُْنُئ، نُ طشفتُناٌْ باطهشدٕ يُطُس دًاواصيًُ ُْتُوَيًُنإ طةُوسَتشئ طُسضةاوٍَ   
ناساٍ درايُتٌ و تىْذوتًزيًُ يُ نؤََُيطٍُ ئَُشِوَدا، ئُو نات دَنشٍَ بًظُدًَٓني، نُ سادٍَ 

بةىَ   -تىاٌْ ضُػُٓناٌْ فُسُْٖط ة وَنى ئُو يىوْاٍُْ يُّ ثُسِتىونُدا باطٌ يُطُس دَنةشٍَ  
بةةةُسطشٍ يةةةُّ طشفتاْةةةُ بابةةةُتًَهٌ صوَس طشيٓطةةةُ )يةةةُ خىيَٓذْةةةُوَ دَسووْؼةةةًهاساُْ   

 نىََُآليُتًًُناْذا(.
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وَنى ثًَؼُنًًُنُ بىَ ئُّ ثُسِتىونُ، بشِيَو يةُ ييُْةُناٌْ تًةىَسٍ      يُ دووََني بُػذا، نُ
. بابُتٌ ئُّ بُػُ 1هاسٍ وَنى نُسَطتُيُى بىَ ػشوَظٍُ فُسُْٖطٌ دَخَُُ بُس باغدَسووْؼً

يُ نُتىاسدا  باطٌ سَوػ  يًَهَىَيًُٓوَيةُ، ٖةُس بىَيةُ ئةُو خىَيُٓساْةٍُ، نةُ ٖىَطشيًةُنٌ        
ًَىَْذيةذاس بةُ سَوػةتُناٌْ يًَهَىَيًٓةُوَ ًًْةُ دَتةىأْ           تايبُتًإ بةَى بابةُتٌ دَسُٖطة  ث

ُسوَٖا دَنشٍَ دواٍ خىيَٓذُْوٍَ بُػٌ دووٌََ ئُّ ثُسِتىونُ بطُسِيَٓةُوَ بةىَ   ُْةىيَُٓٓوَ. ٖ
ئُّ بُػُ و بًدىيَُٓٓوَ، ضىْهُ سَْطُ يُ ناتٌ خىيَٓذُْوٍَ بُػٌ دووََذا ثشطًاسطُيًَو يةُ  
ضىًًَُْتٌ ئُّ يًَهذاُْوَطُيُ يُ ٖؤمشُْذٍ خىيَُٓسدا طُس َُٖيبذا. يةُّ بُػةُدا ٖةُوٍَ دَدَّ    

بذويَِ، نُ بُناسًَٖٓاٌْ ضَُهٌ دَسووْؼًهاسٍ بىَ يًَهذاُْوَ و خىيَٓذُْوَ يُطُس يُطُس ئَُُ 
ثشوَطُ نىََُآليُتٌ و فُسُْٖطًًُنإ بُ   ػًَىَيُنُ. يُّ يًَذاواُْدا بشِيَةو يةُ ضُػةُٓناٌْ    

 ناسَنُ و صاساوَناٌْ ئُّ ػًَىَ يًَهىََيًُٓوَيُ دَخُيُٓ بُس باغ.
 

 لَيكدانةوة
، بةُآلّ بُػةًَهٌ   2بىَ ئُّ ضُػُٓ خىيَٓذُْوَيُ دَبشيَتُ ناس# يًَهذاُْوَ$ بشٍَِ داس صاساوٍَ

ثشَْظًجٌ دَسووْؼًهاسيًُوَ يُطُس فُسُْٖطٌ ئَُشِوَيٌ   ُٖسَ صوَسٍ ئُو ْىوطشاواٍُْ، نُ بُ
، يُطةُس  -بُ واتا باوَنٍُ يُ صاْظةتُ نىََُآليُتًًُناْةذا  -يإ #يًَهذاُْوَ$ْىوطشاوٕ، ْاوٍ 
طشَوٍ ػًهشدُْوٍَ رَاسَ )يًَهذاُْوٍَ ئاَاسيٌ يُ  باطُ ئُّ واتاطُيُ ًًُْ يُ ْاْشٍَ. ػاياٌْ 

ضُػُٓ باوَنٍُ يُ بشِيَو ػًَىَ ْاطشاوَناٌْ يًَهىَيًُٓوٍَ صاْظ  نىََُآليُتٌ(دا يإ ئاَارٍَ 
ًًُْ بىَ طُسضُػين يًَهىََيًُٓوٍَ ئُصَىوٌْ )نةُ طةايهىيؤدٌ يةُ بُػةًَهٌ ٖةُسَ َُصْةذا       

سنًَفٌ خىٍَ(. دًاواصيٌ سَوػتُ يًَهىََيًُٓوَيًُنإ، نُ ئَُشِوَ يُ صاْظتُ َشوَيٌ خظتىَتُ ريَش 
و نىََُآليُتًًُناْةةذا بةةاوٕ صوَستةةش يُوَيةةُ، نةةُ ضةةاوَسِوإ دَنةةشٍَ. سَوػةةتطُيًَهٌ صوَسٍ   

ُٖيُ، نُ بَُٓانُيإ، ػةشوَظٍُ ضُػةُٓ دىَساودىَسَنةاٌْ دَم و    # يًَهىََيًُٓوٍَ ضىًًَُْتٌ$
َطتُ يُ سيَطٍُ بًٓني و سووْىوطٌ ُٖظجُيعًُٓوَ. ئُّ يًَهىََيًُٓواُْ ُّٖ ئاَيؤصٕ و بَُيطٍُ بُسد

                                                           

ُ    1993ْىوطٌ ئُّ يًَذواُْ نُ ثًَؼرت يةُ فًربٖعةُسٍ    ثًَؽ -1 وَ يةُ باصْةٍُ   يُطةُس سَوػةتُناٌْ يًَهؤَيًٓة
يةُ  # بٓهٍُ خىيَٓذُْوَ دَسووْؼًهاسايًُنإ$خىيَٓذُْ دَسووْؼًهاسيُناْذا بؤ خىيَٓذناساٌْ خىيَٓذٌْ باآل يُ 

 صاْهؤٍ نًَٓتذا ئُجناّ دسا.

 1993( Helmut Dahmer) بؤ يىوُْ بشِواُْ ًًُٖىوت داًََش -2
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ًَُٖؽ وسدَناسيًُنٌ تايبُتًإ ُٖيُ، بشِيَهًةإ يُطةٍَُ دَسَةاٌْ بايًًٓةذا ئاَاجنطةُيًَهٌ      
ٖاوبُػًإ ُٖيُ. بىَ يىوُْ، نَُيو وَسطشتٔ يُ صاًْاسيًُ بًىطشافًًُنإ، نُ خىدٍ ئُو نُطةُ  

ًَتةَىرَ            طاًَْهٌيإ نُ ًَزيٓةُيإ ُٖيةُ، بشَِيةو يةُ ي ًَزوويًةُنٌ يةُ َ ديهةُ ْىوطةًىياُْ، َ
 .1نىََُآليُتًًُنإ ثرت يُ سابشدوو طُسجنًإ داوَتُ طُسٍ

طًظةةتَُاتًهبىوٕ، بةةُ يةةُنًَو يةةُ تايبُمتُْذيًةةُناٌْ يًَهىََيًٓةةُوَ دَصاْةةٔ. ٖةةُس     
بةٌَ: يةُ ثًةٍُ يُنَُةذا يةُ بةىاسٍ        يًَهىََيًُٓوَيُى  يُ دوو ييُُْوَ دَبةٌَ طًظةتَُاتًو  

َُٖيبزاسدٌْ يىوُْوَ، يُ ثًٍُ دووًََؼذا يُ بىاسٍ ساظُوَ. طًظتَُاتًو بىوٌْ َُٖيبةزاسدٌْ  
ًَىَيُنٌ           يىوُْ، بةُّ واتايُيةُ، نةُ تانُنةُغ دَم يةاخؤ بابُتةُناٌْ خىَيٓذْةُوٍَ بةُ ػة

ىوْةةُ يةةُ بشِيَةةو يةةُو طًظةةتَُاتًو و بةةُثًٌَ ثشَْظةةًجًَهٌ طىجنةةاو َُٖيبةةزاسد بًَةةت. بةةىَ ي
يًَهَىَيًُٓواٍُْ نةُ يُطةُس ثشِوثاطُْةذَ و دَييُتةُ دَسووْةٌ و نَىَُآليُتًًةُنإ دَنةشئَ،        
ثًَىيظتُ سيَهالٌَ بُسَُُٖ تايبُتُنإ يُ ًَذياناْةذا و يةُ نةاتٌ ديةاسنشاودا خبُيٓةُ ريَةش       

َةإ بةُثًٌَ ئاَةاجنٌ    يًَهذاُْوَ و بىَ َُٖيبزاسدٌْ ُٖس يُى يَُاُْ دَبةٌَ بَُيطُطةُيًَهٌ سَوا  
 يًَهىََيًُٓوَ بُدَطتُوَ بٌَ.

دًةةا يةةُ طًظةةتَُاتًهبىوٌْ َُٖيبةةزاسدٌْ يىوْةةُ ئةةُو ساظُيةةُؾ، نةةُ يُطةةُس ٖةةُس    
   ٌ ديهةُ دَبةٌَ سَوػةتطُيًَهٌ      يًَهىََيًُٓوَيُى دَنشٍَ دَبٌَ طًظتَُاتًو بةٌَ. بةُ واتايةُن

ُٓناس. بىَ يىوُْ يًَتةؤراٌْ صاْظةتُ   تايبُت بُ ػًَىَيُنٌ تًَهتُْشاو يُ ػشوَظٍُ داتاناْذا خبشيَ
نىََُآليُتًًُنإ بىَ ػشوَظٍُ ئُو داتاطُيُ، نُ ضىًًَُْتٌ دَطُئُْ ُٖوَيطةُيًَهٌ تايبةُتًإ   
داوَ، بىَ دآًَٖاٌْ سَوػتطُيًَو بىَ داْاٌْ نىَد يُطُسيإ دا. ئُّ دىَسَ سَوػتاُْ ئُوََإ بةىَ  

ٌ خبُيُٓ بُس يًَهذاُْوَ و سيَطُيُى بةىَ ديةاسنشدٌْ   دَسَِخظًَٓٔ، نُ ُٖصاسإ سيَهالٌَ باصسطاْ
بابُتُ طُسَنًًُناٌْ َُٖىو يةاخؤ بشِيَهًةإ بذَوصيٓةُوَ، يةإ سيَطُيةُى بةَى دًانشدْةُوَ و        
ثىَيًَٓهشدًْإ يُ دَطتُطُيًَهٌ بضىوى و دًاواصدا بُثًٌَ بابُتُ طُسَنًًُناًْإ دَطت ًْؼإ 

ٌ ئُّ بابُتٍُ، نُ يُّ سيَهالَاُْدا ضُْذَ بَُيطُطُيًَو بهُئ، يإ سيَطُيُى بىَ َُٖيظُْطاْذْ
دَبًٓةشئََ. ُْٖةذيَو يةُ     يُطُس داطُثاْذٌْ طشمياُْنَُإ طُباسَت بُ ْةاوَسِوَنٌ ثشِوثاطُْةذَ   

يًَتؤراٌْ نُُْدايٌ بُنَُيو وَسطشتٔ يُّ سَوػتُ ئَُُيإ طُثاْذووَ، نُ يُ طُدٍَ سِابشدوودا، 
بُثًٌَ بىَضىوًَْهٌ ضُواػُنُس و خَُيُتًَٓةُس داسِيَةزساوٕ تةا بةُثًٌَ      سيَهالَُ ضاثًًُنإ صوَستش

                                                           

( Rosenthal) : سؤصيَٓتةاٍَ 1989(، Denzin) : ديَٓضئ 1981(، Bertaux) بؤ يىوُْ بشِواُْ بًَشتانع -1
 .1992 (،Lovingstone) و يًعًٓطظتؤٕ(Lunt) : يؤْت1990
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   ٌ ديهةُ ٖةُوٍَ دَدسٍَ صوَسيٓةٍُ ناآلنةإ بةُ ػةًَىَيُنٌ         بىَضىوًَْهٌ ئةُقآلٌْ، بةُ وتُيةُن
ئُفظىوْاوٍ و طًششئاًََض و طُسجنشِانًَؼُساُْ ثشِوثاطُْذَيإ بىَ بهشٍَ، تاوَنى بُ ػةًَىَيُنٌ  

و ئاناَُ ة نُ بىَ ُٖسطهشدٌْ فُسُْٖطٌ َىَديَشٕ ثًَىيظتُ ة ثًَىيظتًٌ   . طُيؼ  ب1ُنُتىاسٍ
 طُس يىوُْ طًظتَُاتًهُنإ. بُ بُناسًَٖٓاٌْ سَوػ  ئُو نؤدداْاُْ يُ

نةُ سَْطةُ    صوَسيٍُٓ ئُّ تؤريُٓوَ نىََُآليُتًًاُْؾ، داتا و ئُجناَطُيًَهًإ بُ دواوَيُ، 
ىوسًَُِٖٓس بةةٔ، بةةُآلّ يةةُ بةةىاسٍ فُسُْٖطًةةذا، يةةُ سواْةةًين دَسووْؼةةًهاسيًُوَ صوَس طُسطةة

يًَهىََيًُٓوٍَ دَسووْؼًهاساٍُْ صوَس ُٖيُ، نُ يإ َُٖيبزاسدٌْ يىوْةُناًْإ يةاخؤ ػةًهاسيٌ    
ًًَاْذا ضةىًًَُْتًًُنٌ طًظةتَُاتًهًإ ُٖيةُ. يةُنًَو يةُ بُسضةاوتشيين ئةُو         ئُجناّ دساو ت

اوَناٌْ ًََزووْىوطةةٌ ئَُةةُسيهٌ  يًَهؤيًُٓواْةةٍُ يةةُّ بةةىاسَدا ئةةُجناّ دساوٕ، ْىوطةةش    
 1978ةُ، نُ ُٖسدوو ثُسِتىونُنٍُ )يُريَش ْاوٍ فُسُْٖطٌ خؤػًفتُيٌ( 2#نشيظتىَفرييًؽ$

( بُ ساط  يةُ سطةتٍُ ناسيطةُستشئ ػةىيَُٓواسٍ ْىيَذايةُ، يةُ       1984و )دَسووٌْ نًَُُٓ 
طىَسِاْهاسيطةُيًَهٌ  بَُيطُ دًًَََٖٓتةُوَ، نةُ    يًَؽخىيَٓذُْوٍَ دَسووْؼًهاساٍُْ نىيتىوسدا. 

ثشوَطٍُ دىدايٌ  3نىََُآليُتٌ و نىيتىوسٍ تايبُت، يُ نؤََُيطٍُ َىَديَشْذا ًَٖضٍ تًَجُسِاْذٌْ
داَشناْذْةُوٍَ راْةُناٌْ رياًْةإ صوَستةش،       يإ نُّ نشدووَتُوَ.  يُّ سووَػُوَ َشوَظُنإ بىَ

يةًَؽ ٖةُسميًَهٌ بةُسبآلو يةُ     ثُْا دَبُُْ سيَطُ ضاسَطُيًَهٌ "طُسِاُْوَيٌ". ثُسِتىونةُناٌْ  
فُسُْٖط دَطشُْ بُس: طؤسِاْهاسيًُناٌْ رياٌْ بَُٓاَيُ، ثةُسوَسدَ، وَسصؾ و ثًَىَْذيًةُناٌْ   
رٕ و ثًاو، فًًُُ طًَُٓايًُنإ، ئُدَز و ٖىُْس، سواْني ناسيطُسٍ وَسطشتىوَنإ يُ ػةُسٍِ  

طاآلضىويٌ،  ضتاًَْهٌ دٍ طاسد، ػُسٍِ َاُْوَ يُ طُسدٌََ ُٖسَِػٍُ ئُتىًََذا؛ ثريٍ و بُ 
يةةُّ ضُػةةُٓ. بةةُ ٖةةىٍَ ْةةُبىوٌْ ٖةةُس دةةىَسَ سَوػةةتًَهٌ ئةةُصَىوًٌْ طًظةةتَُاتًو، يةةُ 

ة دا، ُٖسوَٖا ضىوُْ ثًَؼُوَ يُ ثُْاٍ ئُو يىوْاٍُْ نُ صوَسيٓةُيإ يةُ      يًَهىَيًُٓوَنٍُ يًَؽ
ؼةةتًًًًُنٍُ بآلظةةىَى و طُسضةةاوَطُيًَهٌ ديهةةُوَ وَسطًَةةشِاوٕ و صوَستةةش طةةُدًَُٓسٍ باطةةُ ط

                                                           

1- Leiss etal , 1990 

2- Christopher Lasch 

، نةُ َٓةذاٍَ يةُ     بُ ُٖطتًَو دَوتةشٍَ ( Separation)  #دًايٌ$يُ تًؤسٍ دَسووْؼًهاسيذا، دَيُسِاونًٌَ  -3
ابشِإ يُ ضاوَديَشٍ و ثؼتًىاٌْ ئُودا تىوػٌ دَبٌَ. ئُّ صاساوَيُ بُ طؼتًٌ بُ ناتٌ دًابىوُْوٍَ يُ دايو و د

تشغ ياخؤ دَيُسِاونًًَُى دَوتشٍَ، نُ ُٖس يُى يُ ئًَُُ يُ دًابىوُْوَ يُ ئُو نُطةٍُ نةُ يةُ بةىاسٍ طةؤصدا      
 بؤَإ خؤػُويظتُ تىوػٌ دَبني.
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ْىوطةُسَ، ئةُّ ثُِستىوناْةُ نُوتىوُْتةُ بةُس سَخُٓطةُيًَهٌ صَوس تىْةذ و يةًَؽ ة يةؽ بةُ            
 .1نىيتىوسٍ  َُسهىوّ نشاوَ)نؤُْ ثاسيَضناسٍ( #ثاوَخنىاصٍ$

دَنةةشٍَ بًًَةةًَٔ، نةةُ ٖةةُس بةةُّ ٖىَنةةاسَوَ صوَسيٓةةٍُ ئةةُو صاًْاسيًاْةةٍُ، نةةُ يةةًَؽ يةةُ  
ُس، ئُو دىَسٍَ نُ دَبىايُ فةاّ ْةُنشاوٕ. ئةُوَ ػةتًَهٌ     ثُسِتىونُناًْذا دَةاتُ بُسدَّ خىيَٓ

سووُْ، نُ ئُطُس مباُْوٍَ سوآًًًُْنٌ ئُسيًَُٓإ طُباسَت بُ بُسَُُٖناٌْ يًَؽ ُٖبٌَ، دَبٌَ 
 دابًَٓني. -ئَُيبُت ُْ بُ واتا تايبُتُنٍُ-يٌ #يًَهذاُْوَ$ئُّ بُسَُٖاُْ بُ ػتًَهٌ غُيشٍ 

(يؼُوَ ساطةتُ. ْىوطةشاوَناٌْ   1992) 2#ثىٍَ ٖىَطت$ ُٖس ئَُُؾ يَُُسِ ْىوطشاوَناٌْ
ٍ $ٖىَطتًؽ وَنى ثُسِتىونُناٌْ نشيظةتؤفًَش يةًَؽ بةُثًٌَ ئاَةاجنًَهٌ      ديةاسنشاو  # سَِواْبًَةز

داسِيَزساوٕ، بُآلّ ئُّ بُسَُٖاُْ بابُتطُيًَهٌ بُسبآلو )يُ بُطتًَين، ئةُدَز، ريةاٌْ سوَراْةُ،    
ُ بُثًٌَ بَُيطُ ًَٖٓاُْوٍَ ْىوطُس ثًَهُوَ ثًَىَْذيٌ فُيظُفُ و طًاطُت( دَخُُْ بُس باغ، ن
ناتٌ خىَياُْوَ. ئَُيبةُت بةشٍَِ دةاس يةُو نىَََُيةُ      -دساوٕ، ُْى يُطُس بَُٓاٍ ثًَطٍُ ػىئَ

طُوسٍَ، نُ ئَُشِوَنُ يُ باصٍُْ ئُّ يًَهىََيًٓةُوَ ْىيًَاْةُدا ٖاتىوَتةُ ئةاساوَ، يىوُْطةُيًَو      
تين سَوػتًَهٌ طًظةتَُاتًهُ. بةىَ يىوْةُ بٓةَُا و ثايةٍُ      دَبًٓشئَ، نُ ًْؼاٍُْ فؤسِّ طش

يُطةُس ييُْةُ ْةاخىد ئاطانةاٌْ طًاطةُتٌ طةُيَُتٌ،        3يُنًَو يُ وتاسَناٌْ ناسٍ فًطًًىَ
بُجمىَسَيُ نُ نىَََُيًَو وػٍُ ًَْى ئُّ بابُتةُ َُٖيذَبةزيَشٍَ، ثاػةإ واتةا ئاطاٖاْةُ و ْةاخىد       

ُْ يًَو دَداتُوَ. فًطًًىَ يُّ سيَطُوَ ًْؼاٌْ دَدا ضةًىَٕ  ئاطاٖاُْناًْإ بُ ػًَىَيُنٌ وسدبًٓا
دا بُ ئاطةاٌْ، دَنةشئَ بةُ    #(طشوػت$و # ُْتُوَ$بشِيَو وػُ يُ طىتاسٍ ئايذيىيىَريو )وَنى 

، يُ َُٖإ ناتًؼذا وػُطُيًَو وَنى 1نُسَطتُيُى بىَ دانىَنٌ نشدٌْ ْاػاسَصاياٍُْ دَسووٌْ
ديهُ يُ ٖةَُإ دؤخةذا نةُ      يإ ُٖيُ، يإ بُ واتايُنٌباسيَهٌ طؤصطُسٍ باػرت# دَُاوَس$

                                                           

 1982( . Mcintosh) و َهًٓتؤؾ( Barrett) تبؤ خىيَٓذُْوٍَ يىوُْيُى يُو سَخُٓطُيُ، بشِواُْ باس -1
دا باطًَو يُطُس سَخٓةُناٌْ ئةُّ دوو سَخٓةُطشَ و بةاقٌ سَخٓةُطشاٌْ يةًَؽ       1985دَتىاٌْ يُ سيضاسدص.ز 

 خبىيًَٓتُوَ.

2- Paul Hoggett 

3- Karl Figlio 

ُسِاونٌَ و باقٌ ُٖطتُ سَواٌْ ثشؤطُيُنُ، نُ تاى بُ ثُْابشدٕ بؤٍ، نُتىاس دَػًَىيًََٓت يإ دَي# دانؤنٌ$ -4
ْاخؤػُناٌْ نُّ دَناتُوَ ياخؤ يُ ْاوٍ دَبات. دَبٌَ ئةُوَ بةضاْني، نةُ ًَهاًْضَةُناٌْ دانةؤنًهشدٕ بةُ       

 ػًَىَيُنٌ ْاخىد ئاطاٖاُْ بُ ناس دَبشئَ.
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بُودىَسَ سانًَؼُس ْني، واتايُنٌ نَُرتيؼًإ ًًُْ. خىيَٓذُْوَيُى يُطُس ناسنشدَناٌْ وػةُ،  
نُ يُ ُٖس ييًَُْهُوَ يُطٍَُ بىَضىوًَْهٌ ًََزويًذا بٌَ )وَنى ثُسِتىونٌ وػةُ طةُسَنًًُنإ،   

ٌَ بَُيطُطُيًَو يُطُس تُْذسوطةتبىوٌْ ئةُّ دةىَسَ بابُتاْةُ     ْىوطًين سميىَْذ ويًًاَض(، دَتىاْ
دَطتُوَ، بُآلّ ثًَىيظ  بُ يًَهىََيًُٓوَيُنٌ درواس و بُسبآلو ُٖيةُ. يةُ وتاسَنةٍُ      بذات بُ

فًطًًىَدا ويَٓانشدُْوَناٌْ ْىوطُس يَُُسِ ُٖس يُى يُو وػاٍُْ، نُ ًَٖٓاويةُتٌ، بَُٓايُنةُ   
 بُسدَّ خىيَُٓسَوَ.بىَ ئُو ػشوَظُيٍُ، دَةاتُ 

ئُّ بابُتُ طُسجنٌ ئًَُُ بىَ يُنًَو يُ طشفتُ طُسَنًًُناٌْ خىيَٓذْةُوٍَ دَسووْؼةًهاسٍ   
ئُوٍَ نةُ ْةُنا ئُجناَةُنايإ صوَستةش ًْؼةاْذَسٍ       نىََُآليُتًٌ سادَنًَؼٌَ، واتُ  َُتشطٌ 

دًْةاٍ دَسووًْةٌ     بٔ و بُ واتايُنٌ ديهُ ئُو ئُجناَاُْ طُسضاوٍَ بطُسِيَتُوَ بةىَ  1ديٗاويَزٍ
   ُ ًٍَتؤردايةُ. ئةُّ طشفتةُ       يًَتؤر و باسودوَخٌ ئُو نؤََُيطُيةٍُ، نةُ ية دَسَوٍَ ٖؤمشُْةذٍ ي

بُسٌَُٖ ئُو سَخُٓيُ، نُ ئاساطتٍُ ػةًَىَ دَسَاًًْةُناٌْ دَسووْؼةًهاسٍ دَنةشٍَ. واتةُ      
قىسطةٌ  يُنٌ ٖؤمشُْذٍ ُٖيُ و بَُيطُيُنٌ  ساظُنشدٕ يُطُس ئُواٍُْ دَسَإ دَنشئَ ضًًُتٌ

بىَ طُداْذٕ يُ بُسدَطتذا ًًُْ. يُ بُساَبُسدا ثظجىَسَِناٌْ دَسووْؼًهاسيٌ بةايًين دَتةىأْ   
 ُ يةُنإ   ًَٖٓاْةُوَ بةايًين   ئُّ وَآلَُ بذَُْوَ، نُ ئُّ ئاسيؼُ و طشفتُ بُ سيَهىثًَهٌ و بَُيطة

ناسياْذا بةُدٍ  يطري دَبٌَ، بُآلّ صؤسيٍُٓ بًُٓسإ يُ نؤََُيطُدا وَٖا بَُٓايُنٌ يؤريهٌ يُ 
 ْانُٕ.

وَنةى يةُو    - ئُطُس سَوػ  ثًَىيظةت و طًظةتَُاتًو بةىَ يًَهىََيًٓةُوَ ُْطشيٓةُ بةُس        
دا، نُ بامسإ يًَىَنشد وَٖا سَوػتًَو بىوٌْ ًًُْ ة و ُْتىاْني يًَهذاُْوَنَُإ يُطةُس    خاَيُؾ

طة  ناسَنةَُإ بةُ    بَُٓاٍ ئُو ضىاسضًَىَيُ دابشِيَزئ، ئُونات دَبٌَ بةىَ طةُداْذٌْ تُْذسو  
 ديهُ ضَُهُنإ يًَهذَيُٓوَ.  ػًَىَيُنٌ

 
 
 
 
 

                                                           

1-Projection        ٌْديٗاويَزٍ: ًَهاًْضًََهٌ دانؤنٌ سَواًًُْ نُ تًًَذا، تةاى بةُ ٖةؤٍ طشفةت و َُٖيةُنا
 بًٓني يؤَُ دَنات، يإ َُيًُ غُيشٍ سَِوػتُُْذيًُناٌْ خؤٍ دَباتُوَ طُس ئُوإ. خؤيُوَ
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 تيؤز:
ئُو نةاسٍَ    ديهُ بىَ ضاسَطُسيٌ ئُو طشفتٍُ، نُ ئاَارٍَ ثًَهشا، ئَُُيُ نُ  سيَطُيُنٌ

ئُجناٌَ دَدَئ، ْاوٍ يٌَ بًَٓني  يًَهذاُْوَيُى يُطُس تًؤس، تا يُّ سيَطُيةُوَ بةىَ قظةُنشدٕ    
ًَتةؤرَ         يُطُس ُٖس ضَُهًَو يُ ُٖس بىاسيَهذا ئةاصاد بةني. بُػةًَهٌ ٖةُسَ صَوس يةُ ٖةىَطشٍ ي

ئُّ بَُٓايُ ساوَطتاوَ، بُآلّ بُ سَوػ   دَسووْؼًهاسَنإ بىَ خىيَٓذُْوٍَ فُسُْٖط، يُطُس 
يُنُّ، تًؤسٍ دَبٌَ طًظتَُاتًو بٌَ، ئُّ ثُسِتىونُؾ بشٍَِ يُ َُسدُناٌْ يًَهىََيًُٓوَيةُنٌ  

. ضىْهُ ُٖوَيًَهٌ طًظتَُاتًو بةىَ باطةهشدٕ يُطةُس بةاقٌ نىَََُيةُ      ٖضسٍ باػٌ تًَذا ًًُْ
ئُْذيَؼُناٌْ ثًَىَْذيذاس بُ فُسُْٖطٌ دَُاوَسَوَ ُْدساوَ. سَْطُ يُ بُس ضاوٍ خىيَُٓس ئةُّ  
    ٌ   ُٖوَيُ بُ ػًَىَيُنٌ دىَساودىَس دسابٌَ، واتُ يُ ُٖس دًًَُنذا، نةُ ئاَةارَ بةُ ئُْذيؼةُناْ

 ْاوَتُ طُس ػًهاسيًُناس، ئاَارَّ ثٌَ نةشدووَ يةإ يةُ نةُتىاسدا     ديهُ، َىَسنٌ تُْذسوط 
ثًَىَطتِ نشدووَ بُ ثُسِتىونُنُوَ. بُ دَيًٓايًُوَ بابُتطُيًَهٌ صوَس يُ قَُيُّ نُوتىوٕ و ئُطُس 

سِووٍ تًؤسيَهٌ بٌَ نًَُاطًٌ ُٖيةُ، ئةُو    خىيَُٓسإ بضأْ، نُ ئُّ ثُسِتىونُ باْطُػٍُ خظتُٓ
بُػٌ يُنَُةذا   و بابُتاُْ، طشفت طاص، دَبٔ. ئَُيبُت ُٖس بُو دىَسٍَ نُ يُ نات ُْبىوٌْ ئُ

نشد ضُػًَٓو تًؤس يًَشَدا ًَٖٓشاوَتُ طُسِ، بُّ واتايُ نُ ئُْذيَؼُيُنٌ ْاوَْذٍ يُ   ئاَارَّ ثٌَ
بُطتًَُٓ دىَساودىَسَناْذا ساظُ نشاوَ و ثُسٍَ ثًَذساوَ، بُآلّ ُْ بُو واتايٍُ، نةُ نىََةَُيًَهٌ   

 تُواو ثًَٓاطُنشاو يُ سىنُُناس يُ باقٌ تًؤسَنإ دًا نشدبًَتُوَ.
تًؤسٍ داُْسإ دَبىايُ بَُيطُ بُسدَطتُناًْإ يُ بُسضاو بطشتايُ، بُآلّ خىَيةإ ْاضةاس بةُ    
خظتُٓ سِووٍ ًٖض بَُيطُيُى ْانةُٕ و بةُ ٖةُس سةاَيًؽ يةُ باصْةٍُ تًةؤسٍ نَىَُآليةُتٌ و         

ُو سوخظُتُيإ ُٖيُ نُ بُػةًَهٌ صوَس يةُ يًَهىََيًٓةُوَناًْإ    فُسُْٖطًذا تا سادَيُنٌ صوَس ئ
تش،  تُسخإ بهُٕ بىَ باغ نشدٕ يُطُس بىَضىوٌْ تًؤسيظًُُْنإ. بىَ باغ نشدٕ يُطُس بابُتًَهٌ

سَْطُ مباُْوٍَ ييُُْ باػُناٌْ يًَهىََيًُٓوٍَ ٖؤمشُْذٍ َُٖيبةزيَشئ، بةُآلّ خةاَيٌ طةُسَنًٌ     
هٌ صوَس يُو يًَهىََيًُٓواٍُْ تا ئًَظتُ نشاوٕ، طُباسَت بُ ػًََىٍَ بةُ  ديظإ ئُوَيُ نُ طشووثًَ

ناس طشتين بىَضىوُْ دَسووْؼًهاسيًُنإ، بؤ خىيَٓذُْوٍَ نىيتىوسٍ دَُاوَس و يةُ نةُتىاسدا   
ثُيهُسٍ نؤََُيطُ، يًَهَىَيةُسإ َؼةتىَشٍِ ٖؤمشُْةذيٌ يةإ يةُ بُساَبةُسٍ خىَيٓذْةُوٍَ        

َُيبزاسدووَ. ئُّ دوَخُ سَْطُ تا َاوَيُى ثاطاوٍ بىَ بهشٍَ، بُآلّ طًظتَُاتًهٌ ئُصَىوًْذا ٖ
ئَُيبُت ييٌُْ ٖؤمشُْذٍ يًَهىََيًُٓوٍَ دَسووْؼًهاسٍ ة ئُطُس بشِيةاس وابةٌَ نةُ صاْظةتًًاُْ      

 بًَتُ ُٖرَاس نشدٕ، دَبٌَ  يُ دوايًذا يُطٍَُ ضُػًَٓو يُ ناسٍ ئُصَىوًْذا طشٍَ خبىاتُوَ.
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ىََيًُٓوَ دَسووْؼًهاسيًاُْدا )وَنى ئةُوَ ْىوطةشاواٍُْ طةُباسَت بةُ فًًُةُ      يُ بشِيَو يُّ يًَه 
تايبُتُنإ ْىوطةشاوٕ، ٖةُسوَٖا سيَهالَةُ باصسطاًًْةُنإ، بُسْاَةُناٌْ تُيةُظًضيؤٕ و...ٖتةذ(        
بَُيطٍُ ئُصَىوًْؽ بُناس ًَٖٓشاوٕ، بُآلّ صوَستةش بةُ ػةًَىَيُنٌ َُٖيبةزاسدَيٌ و يُطةُس بٓةَُاٍ       

بىَ ئُو بَُيطاُْ. ئُّ بابُتُ ديظإ طُسجنُإ بىَ ئَُُ سادَنًَؼًَت، نةُ ئايةا وَٖةا     ٖىَطشيٌ ْىوطُس
ْىوطشاوَطُيًَو ة ئَُيبُت يًَهذاُْوٍَ يىوُْيٌ يُّ ثُسِتىونُدا ة دَنشٍَ بُ واتةاٍ تايبةُتٌ وػةُ،      

 ٍ يٌَ بٓشٍَ.#يًَهذاُْوَ$ْاوٍ 
 

 بةزاوزدي باهيين:
ف  ئاَةارَ ثًَهةشاو طةشيٓط ًًْةُ و ثًَىيظةت ْانةات،       سَْطُ خىيَُٓس وا بضاٌَْ ئاسيؼُ و طةش 

بظُدًَٓني. # يًَهذاُْوَ$دسوطتبىوٌْ خىيَٓذُْوٍَ دَسووْؼًهاساُْ بُ بَُيطُ بشدُْ طُس ثًَىَسَناٌْ 
باػرت وابٌَ، نُ يُ دًاتٌ صاْظتُ نىََُآليُتًًةُنإ، خةىدٍ دَسووْؼةًهاسيٌ يةُ ػةًَىٍَ       سَْطُ 

ىيَٓذْةةُوٍَ دَسووْؼةةًهاساٍُْ فُسٖةةُْط يُطةةٍَُ ػةةشوَظٍُ  بايًًٓةةذا بهُيٓةةُ طةةُس ضُػةةٔ و خ
دَسووْؼًهاساٍُْ ُْخىَػُنإ بُ بُساوسد َُٖيطش بضاْني. يُبري ُْنُئ نُ فشوَيةذ دَسَةاْهشدٌْ، بةُ    
ضُػُٓ يًَهىََيًُٓوَ يُى دَصاٌْ، ئُطُسضٌ ثًَضُواُْنٍُ دسوطت ًًُْ، بُآلّ سَْطُ يُ ضىاسضةًَىٍَ  

نَُإ ناس بهُئ. #يًَهىََيًُٓوَ$طُس  ضىًًَُْتٌ  ىاْني بُ باػرتئ ػًَىَ يُدَسَاْهشدٌْ بايًًٓذا بت
ػًهاسيٌ بايًين و فُسُْٖطٌ، بُ سواَيةُت يةُ ضةُْذ ييُْةُوَ وَنةى يةُنٔ. ٖةُسدوونًإ واتةا         

ناٌْ ريإ دَخُْةُ بةُس يًَهذاْةُوَ. يةُ نةُتىاسدا ساظةٍُ دَسووْؼةًهاساُْ يُطةُس          ْاخىدئاطاٖاُْ
ستاطةةُسٍ دًٗاْةةذا، بةةُسدَواّ سواْةةني طةةُيًَهُإ طةةُباسَت بةةُ فُسٖةةُْط    ُْخىَػةةُنإ يُطُ

ثًَذَبُخؼةٌَ.نُ يةةُ ْىوطةةشاوَناٌْ ٖضسظاْةإ دا ئاَارَيةةُنٌ ثةةٌَ ْةانشٍَ، َُطةةُس ئةةُوٍَ، نةةُ    
 دَسووْؼًهاس ياخؤ ُْخىَػُنإ ئُّ سوآًْطُيُ بىَ بآلونشدُْوَ خبُُْ طُس ناغُص.

ين و ػةًهاسيٌ فُسٖةُْطٌ، يةُ ػةًَىٍَ نةاسٍ      دووََني سَُْٖذٍ ٖاوبُػةٌ ػةًهاسيٌ بةايً   
يًَهذاُْوٍَ دَسووْؼًهاساُْ دايُ. ئُّ ًَتىَدٍَ يُّ ثُسِتىونُدا باطٌ يُطُس دَنشٍَ، تةا سادَيةُى   
يُطُس نَُيو وَسطشتٔ يُ ئُصَىوٕ ساوَطتاوَ. بُجمىَسَ نُ ُْخىَؾ يُطُس ُٖطتُ تانُنُطةًًُناٌْ  

داس وَٖا دَْىييَنَ نُ يُّ ًَتىَدَ يًَهذاُْوَيًةُدا يُطةُس    خىٍَ و ناسداُْوَناٌْ بريدَناتُوَ. بشٍَِ
طُس ئُو ئُْذيَؼاٍُْ، نةُ ئاصاداْةُ طةُباسَت     )واتاداُْوَ(يُناٌْ تانُ نُطًَو ناس دَنشٍَ، واتُ يُ

بُ دياسدَيُنٌ دياسنشاو ٖؤمشُْذٍ تاى دَوسورييَنَ. ئُّ ًَتىَدَ و َُٖيظةُْطاْذٌْ ئُصَىوْةُنإ و   
نُطًًُنإ و ضَُهذاسِيَزٍ يُطُسيإ، خةىٍَ بُػةًَهُ يةُ تىمخةُ طةُسَنًًُناٌْ       واتاداُْوَ تانُ
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 ثشوَطٍُ دَسَاْهشدٕ.
دًا يَُُ، ػًهاسيٌ بايًين و ػًهاسيٌ فُسُْٖطٌ دًاواصيطُيًَهٌ قىوَيًؼًإ ثًَهُوَ ُٖيُ. 

تةُ ْةُخىَؾ   وا -يُ سواًْين ثظجىَسٍِ بايًًًُٓوَ، بابُتٌ ساظُ و بُسدَْطٌ ساظُنشدٕ، تانُ نُطًَو 
بُآلّ بُسدَْطُناٌْ ساظُطُسيٌ نىيتىوسٍ، سَْطُ خىٍَ بُ بابُتٌ ػًهاسيًُناٌْ ئُو ُْصاٌَْ، يةُ   -

ييُنٌ ديهةُوَ ػةًهاسيٌ دَسَاْطُساْةُ، بُْةذَ بةُ ئُصَىوْةُناٌْ نُطةًَو دًةا يةُ خةىدٍ           
 ُ ٌ "درَ طةُس ضةَُه   دَسووْؼًهاسَوَ، ُٖسضُْذَ نُ ئُّ بؤضىوُْ ئَُشِوَنُ بُ ٖىٍَ دُختهشدٕ ية

 طىاطتُٓوَ" تا سادَيُى َُٖىاسنشاوَ، بُآلّ يُ بَُٓاوَ ُْطىَسِدساوَ.
َُبُطت يُ درَ طىاطتُٓوَ ئُوَيُ نُ تًَطُيؼتُٓنإ و ُٖط  دَسووْؼًهاس بةُ ػةًَىَيُنٌ   
ْاخىدئاطاٖاُْ دَنُوُْ بُس ناسيطُسيَ  باسودوَخٌ سوَسٌ و ػًَىٍَ ثًَىَْذيٌ طشتٓةُناٌْ ْةُخىَؾ.   

ئَُشِوَنُ صوَسيٍُٓ دَسووْؼًهاسَنإ درَ طىاطتُٓوَ بُ طُسضاوَيُنٌ طشيٓطٌ ْاطةًين   بُّ ٖىَيُوَ
ُ ُْخىَؾ دَصأْ. درَ طىاطتُٓوَ تُواونُسٍ ضَُهٌ "طىاطةتُٓوَ  ، واتةُ ئةُو ثشوَطةُيُ، نةُ     "ية

ػةةًَىاصنشدٕ و ْاطةةًُٓوٍَ دَسووْؼةةًهاس، بةةىَ ْةةُخىَؾ بةةُثًٌَ ُٖطةةت و ضةةاوَسِواًًُْناٌْ يةةُ   
وسَوَ طُسضاوَ دَطشٍَ، ْةُوَى نُتىاسطةُسيَ  تةُظًٌ دَسووْؼةًهاس. يةُ تًةؤسٍ       سابشدوويُنٌ دو

نالطًهٌ دَسووْؼًهاسيذا، تًَطُيؼ  و طىاطتُٓوَ دَسواصَيُنُ بىَ ْاطًين ُْخىَؾ، يُ دؤخًَهةذا  
يةةُ سواْةةًين ُْٖةةذيَو يةةُ دَسووْؼةةًهاساٌْ ئةةَُشِوَدا، سيَطةةٍُ ْاطةةًين ْةةُخىَؾ يةةُ درَ       

 11طىاطتُٓوَدايُ.
ػًَىَ ػًهاسيًُ فُسُْٖطًًُ، نُ يُّ ثُسِتىونُدا نَُيهٌ يٌَ وَسطرياوَ، دَسووْؼةًهاسيؽ   يُّ 

وَنى ُْخىَؾ يإ طُسضاوٍَ صاًْاسيًُنإ وايُ )بشٍَِ داس َُبُطت ئُوَيةُ، نةُ دَسووْؼةًهاس بةُ     
ش ئاسَةاْر  ضًَهشدٌْ ويَٓا يُطُس دياسدَ فُسُْٖطًًُنإ ئُو صاًْاسيًاُْ دَدا بُ دَطتُوَ، بُآلّ صوَست

دَسووْؼًهاس بُ ػًَىَيُنٌ ْاسِاطتُوخىَ ئُو صاًْاسيًاُْ يُ طُسضةاوَطُيًَهٌ دىَساودةىَسَوَ    ئُوَيُ، 
                                                           

ديهٍُ دَسووْؼةًهاسيذا    ئُّ طؤسِاْهاسيًًُ ضَُهًًُ، ثًَىَْذيًُنٌ تًَو تُْشاوٍ يُطٍَُ طؤسِاْهاسيًًُنٌ -1
يُ طُستاٍ َٓةذاَيٌ   اَيُيٌناسيطُسيَ  ثًَىَْذيٌ بَُٓبىوَتُ ٖؤٍ ئُوٍَ تًؤسٍ داُْساٌْ   ُٖيُ، طؤسِاًَْو نُ

يُ بُػٌ ْاخىدئاطادا، دُخت بهُُْ طُس تُظًٌ َُُٖييُْةُ و ناسيطةُسيٌ دَيةُسِاونًٌَ، دَسووٕ ثُسؤػةٌ و     
ثشؤطُ ٖؤمشُْذيًُنإ يُ سووبُسيَهٌ خىاستش يُ فؤسَِطريٍ ئُو ويَُٓ ًَُٖؼُيًاٍُْ، نُ يُ بًٓني ُٖيُتٌ. بُ 

ُ      تُواوٍ، ئُّ ثُسِتىونُ صياتش يُطٍَُ  ثًَةىَسَ فشؤيةذٍ و    سواْةًين يُنَُةذا تةُبايٌ ُٖيةُ و تًَهَُيويًةُى ية
ًَىَسَنةاٌْ ئةُّ تًةؤسَّ بةُ تُطةُيٌ         #ثًَىَْذيٌ يُطٍَُ ئؤبزَ$ناليًًُٓنإ و تًؤسٍ  ٍ تًَةذا بشاوَتةُ نةاس. ث

 ًَٖٓاوَتُ بُس باغ.
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 بُسدَطت.(  نىَ دَناتُوَ و دَةاتُ
نُ سَْطُ يُ ْؤسيٓطٍُ دَسووْؼةًهاسدا دوَخةٌ بةىَ     - 2ُٖس بُّ ٖىَناسَوَ، سياَيً  تًَظتًٓط

بٌَ ئَُُ يُبُسضاو بطريدسيَت، نُ دَسووْؼًهاس يُ دًانشدُْوٍَ ْاَىَهني دَبًَت. دَ -فُساُّٖ بٌَ
نُتىاس يُ خُياَيذا دَتىاٌَْ ياسيذَدَسٍ ُْخىَؾ بٌَ، بُآلّ يًَهىََيةُساٌْ نىيتةىوس وَٖةا تىاْايةُنًإ     

   ُ بتةىاٌَْ ساٍ    ًًُْ. ػاػٍُ تُيُظًضيىَٕ، نُ يُ سووبُسِووٍ يًَهىََيُسدايُ وَنى ُْخىَػةًَو ًًْةُ، نة
 ُس ئُْذيَؼُناٌْ يًَهىََيُس دَسبربٍَِ.خؤٍ يُط

ئُو ػاػُيُ تًُْا ثًؼاْذَسٍ دًْاٍ ئَُشِوَنُيٌ ويَُٓنإ و طةاصنشاوَناٌْ دَطة  َشوَظةُ و     
ْاتىاٌَْ وَآلَذَسٍ ديٗاويَزيًُناٌْ ئًَُُ بٌَ، بةُآلّ َُتشطةًًُنٌ بَُيطُُْويظةت ُٖيةُ، ئةُويؽ      

ْذَسٍ "دًْةاٍ دَسووْةٌ" خةىٍَ بةٌَ، تةا بابةُتٌ       ئُوَيُ ُْوَى سوآًُْناٌْ يًَتؤر، صوَستةش ثًَؼةا  
 يًَهىََيًُٓوَ.

(، يًَهىََيُساٌْ نىيتةىوس  1993) 1طُسَسِاٍ ئَُاُْؾ، بُثًٌَ تًؤسَ دوايًُنٍُ ئُْذسو طاَىَيًض
    ُ طةُسٍ نةاس دَنةُٕ، ضُػةًَٓو      ُٖوٍَ دَدَٕ يُطٍَُ ئُو ئاسيؼُ و طشفتةُ نىيتىوسيًاْةُدا، نةُ ية

ُ     ىاطتُٓوَ بطشٕ، بُ واتايُنٌثًَىَْذيٌ طىاطتُٓوَ و درَ ط ثًَةٌ ثًَؼةًُٓنٍُ    ديهُ ئةُو طشفتةُ بة
ُ   بٓاطٔ )واتُ طةُسٍ   بُثًٌَ ثًَؼًُٓ و ئُو واتاياٍُْ، نُ ثًٌَ دَدسٍَ( و صاًْاسيًُ نىيتىوسيًُنإ ية

ئُو ببُُْ طُس، تا ئُو طشفتُ بٓاطشٍَ و بُسطشٍ يٌَ بهشٍَ. قبىوَيٌ ئةُّ سوآًْةُؾ، بةُ واتةاٍ بةُ      
َُيُٓطش صاًْين َُُٖييٍُُْ خىيَٓذُْوٍَ نىيتىوسَ يُطٍَُ ناسٍ دَسَاْطُساُْدا، ضةىْهُ  بُساوسد ٖ

دَسَاْطُسيؽ ُٖوٍَ دَدا بُ ػًَىَيُى ُْخىَؾ يُ ُْخؤػًًُنٍُ ئاطُداس بهاتُوَ، بىَ ئةُّ نةاسَؾ   
سٍ تا سادَيُى نَُيو وَس دَطشٍَ. ُٖس بُو دةىَ  -يُطُس ضىًًَُْتٌ ُٖطتُناٌْ-وَنى طُواًٖذَسيَو 

ٖةىٍَ    ( وتىويُتٌ، نَُيو وَسطشتٔ يُطُسضُػين دَسَاْطُساُْ بُّ ػًَىَيُ، دَبًَت1993ُفًطًًَى )
طُسَُٖيذاٌْ ئُّ ثشطًاسَ، نُ ئاخؤ بُس يُ درَ طىاطةتُٓوٍَ ساظُطةُس بةىَ نىيتةىوس، نىيتةىوسيؽ      

ُطةُس صاساوٍَ  طُسضةاوَ دَطشيَةت، نةُ ئ     طىاطتُٓوٍَ داوَتُ ساظُطُس؟ درواسيٌ ئُّ ثشطًاسَ يًَشَوَ
ًَةٓني، يًَُةإ سووٕ ًًْةُ ئُجناَُنةٍُ دَبًَتةُ ضةٌ.            طىاطتُٓوَ بةىَ بابةُتًَهٌ ْةاَشوَيٌ بةُناس ب

تانُ نُطًَو ًًُْ، نُ بُثًٌَ خىٍَ بىَ ْؤسيٓطٍُ دَسووْؼًهاس ٖاتيبَ. بُو دىَسٍَ، نُ # نىيتىوس$

                                                           

1- (reality – testing ُب ) ُْ ٍخؤػُ. يُ ئانةاٌَ ئةُّ   واتاٍ َُٖيظُْطاْذٌْ دَسُٖط  دًٗاٌْ دَوسوبُس
 َُٖيظُْطاْذُْدا، ُْخؤؾ دَتىاٌَْ يُ ًَْىإ سِاطتُقاٌْ و خُياَيذا دًاواصيٌ دابينَ.

2- Andrew Samuels 
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طةةُْتُسٍ )$ا ( طةةُداْذوويُتٌ، يةةُ دوَخةةٌ يًَهىََيًٓةةُوَيٌ تايبُتةةذ    1994) 1دةةًيَن ػةةاو 
طىورَنإ "يإ وَآلَذَسإ بُ ثشطةًاسْاَُ يًَهىََيًُٓوَيًةُنإ"   #(  دؤنًؤًََٓتُناٌْ نؤََُيُْاطٌ

سَْطُ بُ تىْذٍ يُ بُساَبُسٍ يًَتىَرٍ نىََُآليُتًًُوَ تىوػٌ طىاطةتُٓوَ بة ، بةُآلّ ْةابٌَ ئةُّ      
. بةُ تةُواوٍ ديةاسنشدٌْ واتةاٍ     دياسدَيُ يُطٍَُ طىاطتُٓوَ يُ ييُٕ نىيتىوسَوَ بُ يُنًَو بضاْةشٍَ 

 ػًُاُْيٌ  وَٖا طىاطتُٓوَيُى ئاطإ ًًُْ.
يَو ًًُْ، ُٖس #طشفت$طُسَسِاٍ ئَُُؾ ئُوٍَ نُ يُّ ثُسِتىونُدا ساظٍُ يُطُس دَنشٍَ، تًُْا 

بىَيُ سَوػ  دَسَاْطُساُْ بُناسٍ ئُّ بابُتاُْ ْايُت. )بُنَُيو ٖاتٔ يإ ُْٖاتين ئُو بىَضةىوٍُْ  
دَنشٍَ ٖاوسِاٍ طةاَىَيًَض   ٍ دوَصيُٓوٍَ ٖىَناسَناٌْ دَسدَ نىََُآليُتًًُناُْوَيُ( بُجمىَسَ نُ بُ دوو

طةؤصطُسٍ تُْاْةُت دُطةتُيًُناٌْ ساظُطةُس بةىَ تًَطُيؼةتين        بني. "طاَىَيًَض دَآل" ناسداْةُوَ  
   ُ ساوسد نىيتىوس، بُ َُٖإ ئُْذاصٍَ  درَ طىاطتُٓوَ بىَ ْاطًين ُْخىَؾ طشيٓطًٌ ُٖيةُ، بةُآلّ بة

َُٖيطشيٌ تُواو و سَٖاٍ ئُّ دوو ناسَ )واتُ دَسووْؼًهاسيٌ ُْخىَؾ و ساظٍُ نىيتىوس( بُ دسوطةت  
 .2ْايُتُ بُس ضاو تا بطاتُ ٖاوضُػين تُواو و خًًََُإ

 
 زةخهة:

بُّ ثًًَُؾ يُ ئاناَذا دَتىاْني بًًَنَي، بُ ضاوثىَػٌ نشدٕ يُ ُٖس دىَسَ يًَهضىوًَْهٌ ػةًُاُْيٌ  
ٌَ بةُ ػةًَىَيُنٌ          يُ ًَْىإ دَسَةاٌْ بةايًين و خىيَٓذْةُوٍَ دَسووْؼةًهاساٍُْ نىيتةىوسدا، دَبة

طُسبُخىَ، ضَُهُنإ ثًَىَْذيٌ بذَيُٓ بىَضىوًَْهٌ باػرتَوَ. ناسيَهٌ ديهُ، نُ دَتىاْني بًهةُئ،  
ة   وَسطشتٔ يُ ػًَىَ باوَناٌْ سَخٍُٓ ئُدَبًٌ دَسووْؼًهاساُْيُ. طشف  َُٖيبةزاسدٌْ بابةُت   نَُيو

نُ يًَتؤر دَبٌَ وَآلٌَ طًظتَُاتًو بىوٌْ بذاتُوَ ة يُ سَخٍُٓ ئُدَبًذا بُّ ػةًَىَ يطةري بةىوَ.     
يكُ دًاواصَناٌْ دَسووْؼًهاسٍ، يُطٍَُ راْشَ دىَساودىَسَ ئُدَبًًُناْذا، بُساوسد نةشاوَ، ٖةُسوَٖا   

ُ بُطةُس ػةًهاسٍ   دَقطُيًَهٌ دياسنشاويؼًإ َُٖيبزاسدووَ و ثشَْظًجًَهٌ طًظةتَُاتًهًؽ صاَية  
ئُّ ثشَْظًجاُْ ضني و ضؤْٔ )واتُ نُ ئايا دَبٌَ ْىوطةُس دَسووْؼةًهاسٍ     ئُدَبًذا. يُّ باسَيُوَ نُ

ًَةىإ          بهشٍَ، يإ نُ طايُتًٌ بُسٖةٌَُ ئةُدَبٌ يةإ دَم و يةإ خىيَٓةُس(، َؼةتىَشٍِ صوَس يةُ ْ
                                                           

1- Jenny shaw 

ّ داوَتُ  ( ئُّ طُداْذُْ طُفظُتُيًُ – 26 – 30، يثُسَِناٌْ 1989َٔ يُ دًَطُيُنٌ ديهُدا )ئُيف  -2
  ٌْ بايًين دَتىأْ ضَُهُ دَسووْؼةًهاسايًُنإ بةؤ خىيَٓذْةُوَ يُطةُس ديةاسدَ     تًُْا ثظجؤسِا بُس باغ،  نُ 

 غُيشٍ بايًًًُٓنإ ببُُْ ناس.
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هاساُْ يًْهةةُّ ئُدَبًًُناْةةذا ٖاتىوَتةةُ ئةةاساوَ، سَخٓةةٍُ ئةةُدَبٌ دَسووْؼةةً      سَخٓةةُطشَ 
طةُسيإ بةاغ بهةشٍَ. بةىَ يىوْةُ ثةُسِتىونٌ        دَنشٍَ بُ نَُيو بًَٔ يإ يُ ثشَْظًجطُيًَهٌ ُٖيُ نُ

واتةا طةايهؤيىَدًًُناٌْ ضةريوَنٌ َٓةذاآلٕ و سوََيةٌ ئةُّ        ( ُٖوَيًَهُ يُو سِووَوَ، 1987) 1سوَطتني
 َسووْؼًهاساُْدا سووٕ بهاتُوَ.د ضريوَناُْ يُ طُػُنشدٌْ طؤصداسيًاْذا يُ ثًَٓاوٍ بىَضىوًَْهٌ

بهشٍَ يًَهذاُْوَ دَسووْؼًهاسيًُناٌْ نىيتىوس خبُيُٓ تُى   بُّ دىَسَ، يُ بشِيَو بُطتًَٓذا سَْطُ
ٌ    –دَسووْؼًهاسٍ يُ ًََزَوَ تًًَاْذا طىوسِ و طىسِ دَدا  ئُو باصْاٍُْ، نُ    –وَنةى سَخٓةٍُ ئةُدَب

ُ      بُّ دىَسَ دَنشٍَ بىَضىوًَْهٌ يًَهضىو و طا   ْظؤس بةىَ بةاقٌ بىَضةىوُْناٌْ )ساظةٍُ نىيتةىوس( بًَتة
يًَهذاُْوَ دَسووْؼًهاسيًُناٌْ نىيتىوس. ثًرتبشوَنع يةُنًَو    سَوايٌ بذسيَتُ ئاساوَ، يُّ سيَطُػُوَ 

، بَُيطُ دًًَََٖٓتُوَ، نُ دَبٌَ دَسووْؼًهاسٍ ثًَطُيةُنٌ  2يُ بُسضاوتشئ ييُْطشاٌْ ئُّ سوآًُْيُ
دَتةىاٌَْ ئةاوسِيَهٌ تايبةُت يةُ دَقةُ        ئُدَبًذا ثٌَ بذسٍَ، ضةىْهُ ئةُّ تًةؤسَ   بُسصٍ يُ سَخٍُٓ 

ئُدَبًًةةُنإ بذاتةةُوَ )ئَُيبةةُت بةةشوَنع دََيةةٌَ ئاوسِداُْوَيةةُى يةةُ راْةةشَ ئُدَبًًةةُنإ(، يةةُ    
تًَطُيؼتُٓنٍُ بشوَنع يُ سَخٍُٓ ئُدَبًذا، تىمخًَهٌ يًَهضىو يُطٍَُ تًَطُيؼةتُٓنٍُ طةاَىَيًَض   

دا بُدٍ دَنشٍَ. بُ واتايُنٌ ديهُ، بشوَنع بةُ ػةًَىَيُنٌ ديظةإ    #وَنى ُْخىَػًَونىيتىوس $يُ 
 َؼتىَشًَُِٖٓساُْ بشِواٍ وايُ، نُ دَم، وَنى ُْخىَػًَهٌ ريَشضاوَديَشٍ دَسووْؼًهاسٍ وايُ.

طُسَسِاٍ َُٖىو ئَُاُْؾ، يُوَيذا بامسإ نةشد، بةىَ ٖةاوسِيٌَ نشدْةٌ سَوػة  يًَهىََيًٓةُوٍَ       
ٍ "ئُّ ثُسِتىونُ" يُطٍَُ سَخٍُٓ ئُدَبٌ، يُ ساطتًذا بَُٓايُى  اساٍُْ بُػُ دوايًُنإدَسووْؼًه

ُٖيُ. ئاَارَ بىَ سَخٍُٓ ئةُدَبٌ دَسووْؼةًهاساُْ وَنةى يىوُْيةُى يةُ "بةُناس طةشتين تًةؤسٍ         
دَسووْؼًهاسٍ يُ دوَخًَهٌ غُيشٍ بايًًٓذا" ُٖسوَٖا وَبريخظتُٓوَ ئَُةٍُ، نةُ بةُ َُبُطة      

ٍ دَسووْؼًهاساٍُْ نىيتىوس دَنشٍَ يُ ئُصَىوُْناٌْ يًَتؤر نَُيو وَسبطريدسٍَ، بةُ واتةاٍ   يًَهذاُْ
ديهةُ    ديهُ يُنًَهٌ  بىوٌْ ضُػًَٓو طشوػت و َطًَض و بُ ناسٖاتين ئُّ طشوػتُيُ. بُ واتايُنٌ

وَس و يُ سيَطُناٌْ بُناسطشتين سَوػ  يًَهىََيًُٓوٍَ دَسووْؼًهاساُْ يُ باصٍُْ نىيتةىوسٍ دةَُا  
 رياٌْ سوَراُْ و طًاطُتذا، بُناسًَٖٓاٌْ َطًَضَ.

، ًَٖٓاُْ نايةٍُ ئةُو ًََةزووَ    #طشوػت$بُ يُ بُسضاو طشتين نىٌَْ و درواسٍ ًََزووٍ صاساوٍَ 
ًَةض"         يًَشَدا صياتش يُوٍَ نُ طشفتًَو بُستُسَف بهةات، طشفةت طةاصَ. يةُنًَو يةُ واتانةاٌْ "َط

ٌ $ئُنظفىَسددا بُّ ػًَىَ واتا نشاوَتُوَ  فُسُْٖطٌ ُٖطتًاسيًُنٌ صوَسَ نُ يُ  َ ويَٓةُ   تىاْايُنٌ بة
                                                           

1- RUSTIN 
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واتاٍ دووٌََ َطًَض ة نُ يُّ ثُسِتىونُػةذا بةُناس دَبةشٍَ ة      # بىَ ناسيطُسيٌ وَسطشتين طؤصداسٍ
ُٖيىَُسدٌ ُٖطتهشدُْ. بُّ دىَسَ، طُيًكٍُ دَسووْؼًهاساُْ بُ واتاٍ َُٖيطشبىوٌْ ُٖيىَةُسدٌ  

تُواونةُسٍ ػةًَىَناٌْ ديهةُ. دَنةشٍَ      ٌ تايبةُت و دًةاواص و سَْطةُ    ُٖطتهشدُْ، بُ ػةًَىَيُن 
دَسووْؼًهاسٍ بُ فؤسًََِهٌ تايبُت يُ َطًَض بًَتُ ُٖرَاس نشدٕ. تايبُمتُْذيًُ خىديًُنةٍُ، يةُ   

طشيٓطًًُنةةُوَ طُسضةةاوَ دَطةةشٍَ، نةةُ ئةةُّ تًةةؤسَ بةةىَ ُٖطةةتطُيًَهٌ تايبةةُت قايةةٌ دَبةةآ.    
وٍ ػة  يةُ دَطضةىو و ضةاوَديَشٍ، سيَطةٍُ دوَصيٓةُوٍَ ئةُّ        ُٖطتطُيًَهٌ وَنى طىْاَ، قُسَبى

ُٖطتطُيُْؾ بىَ دَسووْؼًهاسٍ يُ باقٌ سيَطُنإ طاْاتش ًًُْ، بُآلّ نةَُيو وَسطةشتين بةُسدَواّ    
"يُّ سيَطُيُ" طُسجنذاٌْ وسدبًٓاُْ بىَ ُٖطةتطُيًَهٌ ئاَارَثًَهشاوَنةإ، طةاْاٍ دَناتةُوَ. بةىَ      

 ٌ ئاػةهشا يةُّ دةىَسَ ُٖطةتطُيُْ، دَسووْؼةًهاسٍ وػةُطُيًَهٌ        خظتُٓطُسٍِ سووْهشدُْوَيةُن
تايبةُت يةُّ سووَوَ، نةُ     بُثً  يُبُس دَطتذايُ، يإ يُ نُتىاسدا ئُّ تًؤسَ ُٖس ئُو وػاُْيُ. بُ

 ُٖطتُ ئاَارَ ثًَهشاوَنإ بُ ػًَىَيُنٌ ْاخىدئاطا ػاساوَٕ.
     ٌ ٖةضسٍ و يةُ نةُتىاسدا وَنةى      يُطُس ئُّ بَُٓايةُ، دَنةشٍَ دَسووْؼةًهاسٍ وَنةى سيَبةاصيَه

باصْةُ   سَوػتًَو بىَ َُٖيظُْطاْذٌْ ُٖطت وَنى بَُٓاٍ َطًَض، بًَتُ ْاطةاْذٕ؛ َطًَضيَةو نةُ يةُ     
دىَساودىَسَناْذا بُ نةَُيو دَيةت. يةُ ئاناَةذا، بةُ ضاوثىَػةٌ نةشدٕ يةُوٍَ باصْةٍُ ئةُصَىوٌْ           

ئةُصَىوٕ و نةشداسٍ َةشوَظ )وَنةى     طشيٓطةُناٌْ    خىيَٓذُْوٍَ يًَتؤرإ ضٌ بًَت، بشِيَو يُ سَُْٖةذَ 
ثُسَطةُْذٌْ درواصٍ، دَيةُسِاونٌَ، َةُيٌ و ُٖطة  دَطةُآلتٌ بةًَُٖض( سَْطةُ بهُويَتةُ ضةةُقٌ         

 طُسجنجًَذاٌْ يًَتؤراُْوَ.
بُّ دىَسَ ئُطُس سَخُٓ، بُ بُناسطشتين َطًَض يإ ػًَىَيُى يةُ ُٖطةتهشدٕ ثًَٓاطةُ بهةُئ،     

هاساٍُْ فُسٖةُْط و نؤََُيطةُ بةُ تةُواوٍ، بةُ دؤسيَةو        ئُودَّ دَتىاْني خىيَٓذُْوٍَ دَسووْؼةً 
سَخُٓ بضاْني. ُٖسوَٖا دَتىاْني بًًَنَي، نُ سَخُٓ بُّ َُبُطتُوَ دَطريدسٍَ نُ بابةُتٌ سَخٓةُ، يةُ    
ضىاسضًَىَيُنٌ واتايًةذا بطىجنًَٓةذسٍَ. ئَُةُ بةُوسدٍ ٖةُس ئةُو ناسَيةُ، نةُ يةُ خىيَٓذْةُوٍَ           

ّ خىيَٓذُْواُْدا دياسدَطُيًَو ساظُ دَنشئَ. طةُسَساٍ ئَُةُؾ،   دَسووْؼًهاسيذا دَنشٍَ، ضىْهُ يُ
     ُ نةاسيٌ، ثظةجىَسَِ    بُو دىَسَ نُ ثًَؼرت بًًُٓإ، ئُّ ساظُطُيُ ػةًَىاص و داسِػةتًَٓهٌ دًةا يةُ ساظة

بايًًًُٓناٌْ ُٖيُ، ضىْهُ ئُّ ساظُ دَسووْؼًهاسيًُ نىيتىوسيًاُْ يُ ضىاسضًَىٍَ ثًَىَْذيطةُيًَهٌ  
 طًذا )يُ ًَْىإ ُْخىَؾ و دَسووْؼًهاس، نُ بَُٓاٍ ناسٍ بايًًًُٓ( ديَُٓ ئاساوَ.تايبُتٌ تانُنُ

دًا يَُُؾ، دَنشٍَ بىتشٍَ سوََيٌ سَخُٓطش تًُْا داطُثاْذٌْ َطًَضيَهٌ تايبةُت ًًْةُ، بطةشَ     
ديهةُدا ديةاس بهةات و بُطتًًَٓؼةٌ بةىَ        دَبٌَ ثًَطٍُ ئُو َطًَضَ يُ ثًَىَْذيٌ يُطٍَُ َطًَضَناٌْ
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ٍ  $اُّٖ بهات. بُ واتايُنٌ ديهةُ سَخٓةُطش دَبىايةُ تًَٗةضسيين     فُس ٖةَُيدشِييَنَ.  # ًَْةىإ طىتةاس
بَُُٖإ ػًَىَ، ثًَىيظتُ يُ ُٖس دىَسَ خىيَٓذُْوَيُنٌ دَسووْؼًهاساُْ طُباسَت بُ دياسدَ غُيشٍ 

اسداْةٍُ تًَةذا   دىَساودىَسَنإ، نُ دَبٌَ ئُو دي  بايًًًُٓنإ، بُطتًيَن ئُصَىوٌْ و دَسَتاُْ صاْظتُ
بطىجنًَٓذسٍَ يُبُس ضاو بطريدسٍَ، تا بتىاْني ئُو تًَو تُْشاويًٍُ، نُ بامسإ نةشد بةُو دةىَسٍَ نةُ     
ثًَىيظتُ تًَبطُئ. ئُّ ناسَ بُ تايبُت يُ خىيَٓذْةُوٍَ نىيتةىوسٍ دَُاوَسيةذا نةاسيَهٌ درواسَ،     

سووبةُسِووئ نةُ دَتةىأْ بابةُتٌ     َ طٓىوس يُ ديةاسدَ ًَٖضَنًًُناْةذا    ضىْهُ يُطٍَُ ُٖسيًََُهٌ بٌ
 يًَهذاُْوٍَ تُواوٍ باصُْناٌْ صاْظتُ نىََُآليُتٌ و َشوَيًُنإ بٔ، ُٖس سوَر صياتشيؽ دَبٔ.

بَُيطُُْويظتُ ئُو سوََيٍُ، نُ يُ وَٖا نايُيُنذا بىَ سَخُٓطش قةايًني طةُوسَتش و درواستةشَ يةُ     
ثًَٓاطةُ بةىَ ئةُو سَخٓةُطشٍَ َُبُطةتُاُْ،      سوََيٌ سَخُٓطشاٌْ ئُدَز و طًَُٓا. سَْطُ دىاْرتئ 

ٌ  $بٌَ ْاوٍ يةٌَ بٓةًنَي    ئَُُ  ٍ  $يةإ وَطُسِخةُسٍ   # سَخٓةُطشٍ نؤَُآليةُت #. سَخٓةٍُ نىيتةىوس
  ْاويَهٌ يٌَ بٓشٍَ، تُبايٌ ًًُْ، ٖةُس  # سَخُٓطشيٌ نىََُآليُتٌ$طُباسَت بٍَُُ، نُ ثًَؼًٍُٓ 

. طُسَسِاٍ ئُّ طشفتاُْ، ئَُشِوَنُ ئُو ضةُْذ ديَةشَِ   1سضاوْاويَو يُواُْيُ بُ ْاويَهٌ ثشِ سِاصاوَ بًَتُ بُ
نىستٍُ يُطُس ْاوَسوَنٌ ثُسِتىوى يُ ثؼت بُسطٌ ثُسِتىونُوَ ضاخ دَنةشٍَ، ٖةُسوَٖا سيَةضٍ ئةُو     
نُطاٍُْ، نُ يُ دَطجًَهٌ فًًُُناُْوَ بُ ٖىٍَ ٖاوناسيهشدٕ يُطةٍَُ بُسًََُٖٗٓةُسدا طىثاطةًإ    

# سَخٓةٍُ نىيتةىوسٍ   $دَنشآ. بُ ضاوثىَػٌ نشدٕ يُوٍَ نُ # خُٓطشسَ$دَنشٍَ، باغ يُ  ئاساطتُ 
َطُسو بٔ و َىَدٍ سوَر و تًَهَُيٌ خىَ بةُصٍ صآًْةُ، ئةُّ     يُ ُْٖذيَو  دوَخٌ تايبُتذا   ناسيَهٌ بٌ 

ضَُهُ بُ خًَشايٌ ثًَذاضىوُْوَيُنٌ بُنَُيهُ يُ ْاوَسِوَنٌ بُػُ دوايًُناٌْ ئُّ ثُسِتىونُدا. ئةُّ  
ديهةُ، ثًَؼةاْذَسٍ ئَُُيةُ،      اْذَسٍ بَُٓاٍ يىَريهٌ يًَهىََيًُٓوَنٍُ َُٓ و بُ واتايُنٌْاوَ ثًؼ

نُ ضُػًَٓهٌ تايبُمت يُ َطًَض "بىَ تًَطُيؼتين دياسدَناٌْ فُسُْٖطٌ دَُاوَس" خظتىوَتُ ناس. 
ُٖطت  تايبُمتُْذيًُناٌْ ئُّ َطًَضَ ئَُإُْ: ئاوسِداُْوٍَ َُُٖ ييُُْ يُ ضُػٓطُيًَهٌ تايبُتٌ

ػًَىَيُى يُ ساظةُنشدٕ، نةُ     و ػاساوَيٌ ئُو ُٖطتاُْ يُ رياٌْ ئاطايٌ سوَراُْدا، نَُيو وَسطشتٔ يُ
طُس بَُٓاٍ )ويَٓاْذٕ( ساوَطتاوَ، ُٖسوَٖا باطةهشدٌْ بُطةتًَُٓ نىََُآليُتًًةُناٌْ بةُدَس يةُ       يُ

 تاٌْ ديهُ(.بُطتًيَن ًََزوويٌ، طًاطٌ، ئابىوسٍ و ػ  بًاظٌ ساظُيٌ ئُو َطًَضَ )واتُ
                                                           

( سَخُٓطُيًَهٌ تىْةذٍ طةُباسَت بةُ َةُيًٌ سَخٓةُطشَ فُسُْٖطًًةُنإ بةؤ        1967ُٖسوَٖا ئادؤسْؤ ) -1
رياٌْ سؤراُْ و ئاطايٌ بًَةضاس بةىو، ئَُيبةُت ْةُ طشمياْةُ      # بُسؤػٓبرياُْنشدٌْ$وناسٍ ئاساطتُ نشد و يُ ثاطا

بَُٓايًُنٍُ ئادؤسْؤ ئُوَيُ، نُ فُسُْٖطٌ دَُاوَس ْاوَسؤنًَهٌ بؤؾ و بآ بُٖاٍ ُٖيُ، ُْ طشمياٍُْ ئةُو  
 ًَٗىدَيًُنأْ.يُػهشٍَ نُ يُ يًَهؤَيًُٓوَ فُسُْٖطًًُناْذا در بُ باطهشدٌْ ػتُ ب
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ئُّ ضُػُٓ ضَُو داسِيَزيًُ يُطُس، وتاسَناٌْ بُػُ دوايًُناْذا تًُْا بُ واتاٍ دَغ ٖةَُيطشتٔ  
يُ يًَهىََيًُٓوَ بُثًٌَ تًؤسٍ دَسووْؼًهاسٍ وَنةى خىيَٓذُْوَيةُنٌ طًظةتَُاتًو يةُ بابةُتًَهٌ      

ُ   داخشاوتشدا ًًُْ، ئُو ضُػُٓ يًَهىََيًُٓوَ )يُطٍَُ ناسَنٍُ َٔ يُّ ثُسِت ، 1ىونةُدا( دًةاواصٍ ُٖية
( باطةٌ يُطةُس نةشدووَ دَنةشٍَ ػةًَىَطُيًَو يةُ       1993ُٖسوَٖا بُو دىَسٍَ نُ ًًُٖىَت داًََش )

يًَهذاُْوَ ويَٓاْذٕ بهُئ، نُ تًًَاْذا سَوػت و تانتًهُناٌْ دَسووْؼةًهاسٍ ياسَُتًذَسيَهةُ بةىَ    
ُْيُى يةُّ ضُػةُٓ يًَهذاُْوَيةُ يةُ     بُسًََُٖٗٓاٌْ دَطهُوتُنإ، ُْى تًُْا بىَ ساظُنشدًْإ. يىو

ٍ ئُوسووثايًذا )ُٖسوَٖا بُ وسدبًًًُٓنٌ نةَُرت و  #دَسووْؼًهاسَ ُْتُوَْاطُنإ$بُسَُُٖناٌْ 
َوَ يُ يًَهىََيًُٓوٍَ يًَهىََيُساٌْ بةىاسٍ بةاصاسِ و ئةابىوسٍ( دَبًٓةشئَ، نةُ سَوػةتُ        سيَزَيُنٌ صياتش

 ووَ.  دًاواصَناٌْ يًَهىََيًُٓوَيإ تًَهٍَُ نشد
دَبٌَ يُ بريَإ بٌَ نُ ئًَُُ تا سادَيُى بةُ دووٍ بُػةذاسيهشدٌْ دَسووْؼةًهاسٍ يةُ تًةؤسٍ      
نىََُآليُتٌ دائ، بُآلّ ئُّ ئاَاجنُ يُ سيَطٍُ يًَهذاُْوٍَ طًظتَُاتًهُوَ ديَتُ بُسٖةُّ. ًٖةىاّ   

ببًَتةُ ٖاْةذَسيَو بةىَ    يىوُْيةُى يُطةُسٍ دواوَ،     بُ سَخُٓيُ، نُ ئُّ ثُسِتىونُ   ئُّ دىَسَ وايُ نُ 
 ٖاتُٓ ئاساٍ يًَهذاُْوٍَ طًظتَُاتًو.

 ُ ٍ ديةاسيِ  #يًَهذاْةُوٍَ تايبةُت  $طُيةٍُ نةُ يةُ     ئًَظتُنُ ضىاسضًَىٍَ طؼتًًٌ ئُو سَخٓة
نشدووَ، دَتىاْني يُنَُني يًَهذاُْوََإ دَغ ثٌَ بهُئ. ػًَىٍَ داْاٌْ ئُّ يًَهذاُْوَطُ يُ "يةُّ  

بُ ٖىَناس ًًُْ، بطشَ تًُْا ْىيَُٓسٍ ئُوَيُ، نُ ئُّ سَوػتُ سَْطةُ  ثُسِتىونُدا" ضُْذإ طشيٓط و 
 بىَ ثًَذاضىوُْوٍَ واتاٍ بابُتٌ طُسَنًٌ ئُّ ثُسِتىونُ بُنَُيو بًَت.  

 
 
 

                                                           

يًظةٌ   –يًَهؤَيًُٓوَيُ ًَٖؼتُ، نُّ ئُجناّ دَدسئَ و سوويإ يُ صؤسبىوْةُ. ئًضابًَةٌ ًََٓةضيع     ئُّ دؤسَ  -1
(Isabel Menzies – lyth َدَسووْؼًهاس، بشِيَو يُ يىوُْ ثًُ يُنَُُناٌْ ئُّ يًَهذاُْو )–  ٍُْيُ باص ُّٖ

خىيَٓذْةُوٍَ    خظتىوَتُ بةُس بةاغ، بةؤ    –فُسُْٖطٌ سؤراُْدا ريٓٓاطٌ، ًَُٖؽ يُ باصٍُْ خىيَٓذُْوَناٌْ 
(. 1992) (Cooperيىوُْيُنٌ دوايٌ ديهُ يُو يًَهؤَيًُٓواٍُْ يُطُس "تُْاٌٖ ريإ" نشاوٕ بشِواُْ نىثًَش )

ا يُ باصٍُْ خىيَٓذُْوَ فُسُْٖطًًُناْذا بشِيو يُو يًَهؤيًُٓواٍُْ نُ ئًَظتُنُ يُ صاْهؤٍ سؤرَُٖيتٌ يُْذَْةذ 
يُطُس ثُسوثاطُْذَ و طؤسِاْهاسيًٌ فُسُْٖطٌ ديَتُ نشدٕ، تا سادَيُنٌ صؤس يةُ ضةَُهُ دَسووْؼةًهاساُْنإ    

 نَُيو وَسدَطشٍَ.
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 :يؤطسبووني فوتباَي
ْهشاو يُ بُػُناٌْ يُنَُني يىوُْ، نُ بؤ تؤريُٓوَ َُٖيُإ بزاسدووَ و بُثًٌَ ًَتىَدٍ سوو 

 يُنُّ و دووَّ دا يًَهٌ دَدَيُٓوَ، فىتباَيُ.
بشِيَو يُ ضَُهُ بَُٓايًُناٌْ تًؤسٍ فشوَيذ بةىَ فةاَهشدٌْ ييُْةُ      بىََإ دَسدَنُوٍَ نُ

  ئُو ئُجناٍَُ، نُ ثًَىيظتُ يُ  دَسووْٓاطُناٌْ ياسيٌ فىتباٍَ بُنَُيو دٍَ و ُٖسوَٖا دَطُيُٓ
 اًْؽ نَُيو وَسبطشئ.تًؤسَ ثاؾ فشوَيذيًُن

ييُْطشيٌ فىتباٍَ بُػًَهُ يُ تاْىثىٍَ رياٌْ صؤسيٍُٓ ئًَُُ، بُ تايبةُت ئُطةُس ئًَظةتُ     
نةةىسِيَهٌ ًََشَٓةةذاَيني يةةإ ًََشَٓةةذاَيًَتًُإ تًَجُسِاْةةذووَ. يةةُ ًَْةةىإ تةةُواوٍ يًَهذاْةةُوَ   

# ػىْاطًَهٌ دٓظٌ$يهُ د  دًاناسَناٌْ ئُّ ثُسِتىونُدا، فىتباٍَ سَْطُ صياتش يُ ُٖس ػتًَهٌ
 ُٖبٌَ.

ثًَىيظ  بُ بَُيطًَُٖٓاُْوَ ُٖيُ. طةُباسَت بةُوٍَ     ُٖسضُْذ باطهشدٕ يُطُس ئُّ بابُتُ
فىتباٍَ بُو ئُْذاصٍَ بىَ ثًاوإ سانًَؼُسَ بىَ رْإ ًًُْ، يإ بىَضٌ فىتباٍَ طشووثًَهٌ نَُرت  نُ 

ئاػةهشا بًًَٗٓٓةُوَ. طةُسَسِاٍ ئَُةُؾ     يُ رْإ نىَ دَناتُوَ ْاتىاْني بَُيطُطةُيًَهٌ سووٕ و  
بُثًٌَ بَُيطُطُيًَهٌ ئُطتُّ و صوَس نىَٕ، نُ ًَٖؼتُ يًَُإ سووٕ ْني، ُٖيىَُسدٌ ُْٖىونُيٌ 

ويَٓاٍ دَُاوَس ئاَادَيًُنٌ ًَٖضَنةٌ ُٖيةُ و ديةتين ثًةاوإ يةُ طىَسَِثاْةُ         بُ دىَسيَهُ نُ
يُّ طىَسَِثاْاُْدا. وَٖا ديَتُ بُسضةاو، نةُ    سانًَؼرتَ تا ديتين رْإ وَسصػًًُناْذا بىٍَ طُسْر 

يُ ًَْىإ وَسصػُ ثشِ بًُٓسَناْذا تًُْا يُ تًَٓع و سانشدْذايُ نُ وَسصػهاسَ رُْنإ دَتىأْ بُ 
ديهُ نىََيُٓدَس بٔ و يًَٗاتىوٍ   سادٍَ ثًاوإ ْاوباْط دَسنُٕ و تىاْا بٓىيَٓٔ )يإ بُ وتُيُنٌ

 بٌَ(.و دُطتُيُنٌ وَسصػهاساُْيإ ُٖ
ًٖةةىاداسئ ئةةُّ سَوتةةُ بةةُسدَواّ ْةةُبٌَ و وسدَ وسدَ بُػةةذاسيٌ رْةةإ يةةُ بةةاقٌ يكةةُ    

وَسصػًًُناْذا صياتش بٌَ. بُ وتُيُنٌ ديهُ، بُ ًٖىائ نُ ئُّ سَوتُ ًْؼاٍُْ ئَُُ ُْبٌَ نُ 
دُطةةتٍُ ثًةةاوإ ساصيَهةةٌ ديؤظةةاٌْ ثًاواْةةٍُ )وَنةةى وصٍَ دُطةةتُيٌ صيةةاتش، قبةةىوَيٌ     

يةُ وَسصػةذا بةُ      ُٖوَيٌ درواس، َُٖاسَت و تُواوٍ ئُو بُٖا قاسَواتاٍُْ نُبُسثشطًاسَتًٌ، 
 دووياْذا دَطُسِيَني( ُٖيُ.

نُ سَْطةُ يةُ ئًَظةتُنُدا تةا سادَيةُنٌ صوَس سواَيةُتًَهٌ        –دَبٌَ ييُْطشيٌ بىَ فىتباٍَ  
قًَهُ بىَ يُ دوو سَُْٖذَوَ يًَهذاُْوٍَ يُطُس بهشٍَ. يُنُّ، ئُّ ػُوقُ، ػُو –دٓظٌ ُٖبٌَ 

ييُْطشيهشدٕ، ييُْطشيًُى نُ دَسبشِيين ُٖط  ًْؼتُإ دوَطة ، ْاوضةُيٌ، ُْتةُوَيٌ و    
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ئاساوَ نُ   ػًَىَ دَيبُطتُيًُ دََاس طشرَناٌْ ديهُ دَطشيَتُوَ. دووَّ، دَبٌَ ئُّ ثشطًاسَ بًَتُ
ضٌ طةُسَتا يةُ   بىوَتُ َُٖيطشٍ دَسبشِيين وَٖا ُٖطتًَو ئُويؽ بُّ ضُػُٓ. بىَ بىَضٌ فىتباٍَ 

بُسيتاًْادا، ثاػإ بُ خًَشايٌ يُ صؤسيٍُٓ وآلتُناٌْ ديهُدا، سيَظا تايبُتةُنإ فىتبةاٍَ، ئةُّ    
دَُاوَس خىاصتشئ وَسصؾ و فىتباٍَ  تىاًْىيةُ وَٖةا ثًَطُيةُنٌ بةُسصٍ      ياسيًُيإ نشدووَ بُ

    ُ ، يةُ نىيَةىَ   نىيتىوسٍ بىَ خىٍَ تُسخإ بهات؟ سانًَؼُسيٌ فىتباٍَ بةُ واتةاٍ تايبةُتٌ وػة
 طُسضاوَ دَطشٍَ؟

ُٖسوَٖا دَنشٍَ دًاواصيٌ ًَْىإ ئُّ دوو سَُْٖذَ يُ ْىيَٓطٍُ ًٖىاناٌْ بًُٓساُْوَ دياسٍ 
بهشٍَ. َشوَظ  دَتىاٌَْ بُ ًٖىاٍ طُسنُوتين يُنًَو يُ دوو تًٌُ سُسيف تَُاػاٍ نًَبةُسنٌَ  

 اْاُْ و ُٖطتًاس بًَت.بهات، يإ بُ ضاوَسِواٌْ نشدٌْ ئُوٍَ نُ ياسٍ، ياسيًُنٌ يًَض
بًٓةُسٍ تةاى بةُ ٖةُسدوو ٖىَنةاسٍ باطةهشاوَوَ خةُسيو دَبةآ بةُ            ئُو دىَسٍَ نُ باوَ

  ُ ييُْطشيةُتٌ طةُسنُوٍَ، ٖةًَُؽ      تَُاػانشدٌْ فىتباٍَ، واتُ ُّٖ دَيُوٍَ ئُو تًُةٍُ نة
سٍ دًاواصدا بًُٓ  ياسيًُنٌ طُسَىطىسِ ببًينَ. بايُخٌ سيَزَيٌ ئُّ دوو دىَسَ ضاوَسِواًْهشدُْ يُ

وَنى يُى ًًُْ، دًا يَُُؾ دَنشٍَ بجشطني، نُ بُ طؼتًًٌ يُ ياسٍ فىتباَيذا ناّ ييةُٕ يةُو   
دوو ييُُْ صاَيرتَ. ئَُُؾ يُ بري ُْنُئ نُ ئَُشِوَ دَُاوَسٍ بًٓةُساٌْ فىتبةاٍَ صؤستةش يةُو     

هاٌْ فىتباٍَ يةُ  خَُيهُيُ، نُ يُ ياسيطُدا تَُاػاٍ دَنُٕ. بُّ دىَسَ بآلونشدُْوٍَ نًَبُسنًَ
تُيُظًضيىَُْوَ بىَ سانًَؼاٌْ خَُيو و دابًٓهشدٌْ طُسضاوَ َاَيًًُناٌْ ئُّ وَسصػُ، بايُخًَهٌ 
صوَسٍ ثُيذا نشدووَ، ُٖتانى بًًٓين ساطتُوخىَ. سَْطُ بايْظٌ ئُّ دوو ػةًَىَ تَُاػةانشدُْ   

طُسطُختاٍُْ تًًَُو تًَهٌ خىاسدبًَت. ئُطُسٍ نَُرتٍ ُٖيُ، بًُٓسٍ تُيُظًضيؤٕ ييُْطشيٌ 
   ٌ ديهةُوَ و ييُْطشيًُنةٍُ صوَستةش يُطةُس بٓةَُاٍ ضةىًًَُْتٌ         بها يةُ َُٖبةُسٍ تًًَُهة

ياسيهشدٌْ تًًَُهُ تاوَنى ثؼتًىاًْهشدٌْ ًَُٖؼُيٌ يُ ياُْيُنٌ تايبُت يإ ثؼتًىاٌْ يُ 
 وآلتُنٍُ.

ُٖيةُ، يُطةُس   وتةٔ    دَسووْؼًهاسٍ وَنى تًؤسيَو يُطُس بُػٌ ْاخىدئاطا قظٍُ صوَسٍ بىَ
ضًًُتٌ و ػًَىاصٍ دسوطتبىوٌْ ثًَىَْذيٌ دََاسطشراُْ و دَتىاٌَْ نُسَطتُيُنٌ بُنَُيو بٌَ بىَ 

، #ٖاوطةاْهشدُْوٍَ ػةىْاغ  $فاَهشدٌْ سَُْٖذٍ ػُوقٌ دَُاوَس يُ بُساَبُسٍ فىتباَيذا. 
ٌْ ، َُٖىو ضَُهطُيًَهٔ نُ دَتىأْ تًؼو خبُُْ طُس ييُ#خؤػًفتُيٌ$و # دًانشدُْوَ$

طؤصطُسيٌ سَفتاسٍ نىٍَ بًُٓساٌْ ًَْى ياسيطُ و ييُْطشاٌْ تًُُناٌْ فىتباٍَ. فشوَيذ يُ طاَيٌ 
باطٌ يُ ئُْذيؼُيُى نشد # طايهىَيىَدًاٍ طشووخ و ساظٍُ خىد$دا بُ ْىوطًين وتاسٍ 1921
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 نُ ئًَظتُنُ بىوَتُ بَُٓاٍ تًَطُيؼتين دَسووْؼًهاساٍُْ ديةاسدَ نىَيًةُنإ. يةُو وتةاسَدا    
دََيٌَ، ئًٍَُُ َشوَظ ناتًَو طشووخ دسووطت دَنُئ، نُ ػًَىٍَ تُْضميٌ سَفتاسَنايإ )يإ بُو 

ناسنشدَ بإ خىديًةُنايإ يةإ تىاْةاٍ خىَثةُسوَسدَنشدٕ بةؤ       –دواتش ْاوٍ يًَٓا  دىَسٍَ، نُ 
دَنةُئ،   بُسطشٍ يُ دَسووٕ و دادوَسٍ سَوػتُُْذيٌ( دَطجًَشيُٓ سيَبُسيَو. ئُّ ناسَ بىَ ئُوَ

ْانىََُآليُتٌ و درَ نىََُآليُتًًُنايإ و يُ  َُيًُ   ضىوْهُ بُسطٍُ دوودَيٌ واتُ يُ ييُنُوَ
  ييةةُنٌ ديهةةَُوَ ًْاصَةةإ بةةىَ ثًَىَْذيًةةُ نىََُآليُتًًةةُنإ نةةاسيَهٌ درواسَ. بةةُّ دةةىَسَ 

دَبةني بةىَ    دَسباصبىوٕ يُ دوودَيةٌ و بُسثشطةًاسيُتًُإ يةُ بُساَبةُس خىََاْةُوَ، ئاَةادَ       بُ
فُسَاْبُسيهشدٕ يُ فُسَاُْناٌْ سيَبُس و ئًذٍ يُ نىَبىوُْوَدا بُو دىَسٍَ نُ بُ ػًَىٍَ تاى 
سَفتاسَإ دَنشد، سَفتاس ْانُئ. ئُطُس مباُْوٍَ ئُّ بابُتُ بُ صَاٌْ دَسووْؼًهاسٍ بًًًََُٓوَ 

بًَت(، #ٍُْ ػىْاغ ٖاوضُػٔ نشدُْوٍَ ديٗاويَزيًا$ )نُ ُْٖىونُ صاساوٍَ ػًاو بىٍَ سَْطُ 
َإ دَٖاويَزيٓةُ طةُس سيَبةُس و ثاػةإ ػةىْامسإ ٖاوطةاٌْ       1#بإ خىد$دَبٌَ بًًََني نُ ئًَُُ 

ئاَادَيٌ بىَ وَسطةشتين   –بُو ٖىَناساُْوَ نُ خىٍَ دَيضاٌَْ  –ػىْاطٌ ئُو دَنُئ و ئُويؽ 
ًَشَدا ثشوَطُيُى بةُ ْةاوٍ   ئُّ ديٗاويَزيًاُْ ُٖيُ، يإ سوََيٌ بإ خىد بىَ َُٖىوَإ دَطًَشٍَِ. ي

ديَتُ ئاساوَ: ئًَُُ ثًَىيظتُإ بُ ئاسَاٌْ نشدُْوٍَ سيَبُس و ئُو طشووثُيُ نةُ  # دًانشدُْوَ$
واتةُ دَيٗاويٓةُ طةُس      –تًًَذا ئُْذاَني و تةُواوٍ ُٖطةتُ ْاخىَػةُنايإ دَٖاويٓةُ دَسَوَ     

ىَػٌ يُ ْاخىَػٌ، ْاضاسَإ تانُناٌْ دَسَوٍَ  طشووخ. بُّ ػًَىَ ًْاصَإ بُ دًانشدُْوٍَ خ
 دا دًاواصيٌ قايٌ بني.)ئُويذٍ(دَنات يُ ًَْىإ خىدٍ و غُيشٍ خىدٍ 

طةشووخ و بضاظةُ نىََُآليُتًًةُنإ،     بُثًٌَ ئةُوٍَ نةُ بامسةاْهشد فشوَيةذ طةُباسَت بةُ       
سواْطُيُنٌ ُْسيًٌَٓ ُٖبىوَ، سواْطُيُى نُ بًَطىَإ يُريَش ناسيطُسيَ  ئةُّ ساطةتًًُدايُ،   

ئُو دىويُنُ و بًُٓسٍ طُسَُٖيذاٌْ فاػًضّ بىوَ و يُ ييُٕ فاػًضَُوَ طُصٍَ يٌَ نةشاوَ.  نُ 
باقٌ تًؤسٍ داُْسإ بُ نَُيو وَسطشتٔ يُ ئُْذيَؼةُناٌْ فشوَيةذ ػةًهاسيطُيًَهٌ صوَس بةُدًَإ     

                                                           

( بُػًَهُ يُ دَسووٕ نُ ئُو بؤضىوْاٍُْ، يُ دايو و باونُوَ فًَشيإ دَبني يُ   superego# )بإ خىد $  -1
ٍَ يُ ييُٕ دايو و باونُوَ، ناسيطُسيًةُنٌ بُسضةاوٍ ُٖيةُ يةُ     خىد دٌَ دَناتُوَ. تٌََُ يإ ٖاْذاٌْ َٓذا

دا. #بإ خةىد  $ )ْاسَِوػ  ( و دًَطرينشدًْإ يُ # خشاخ $ سَوػ  ( و # ) باؾ $ دًانشدُْوٍَ سَفتاسٍ 
نُ بُػًَهٌ ُٖسَ صؤسٍ دَنُويَتُ بُػٌ ْاخىدئاطاوَ يةُريَش دَطةُآلتٌ   # بإ خىد $ بُثًٌَ تًؤسَنٍُ فشؤيذ 

 يُ سيَطٍُ خشاثُوَ غُسيضٍَ تاى تًَش بهات.# دَسووٕ $ دايُ و بُسطشٍ دَنات يُوٍَ #ْظًجٌ سَوػت ثشَ$
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ًَىاصَ ُْٖىونُيًةُناٌْ سقةٌ ُْياساْةُ و سَطُصثُسطةتاُْ نةشدووَ. دَبةٌَ         يُطُس فاػًضّ و ػة
َُبُطتُإ سيَبُسيَهٌ تاى و تايبةُت   –ناتٌَ يُ سيَبُس دَدويَني  –يُ بُسضاوَإ بٌَ ئَُُؾ 

ًًْةةُ؛ ئايةةذيؤيؤريا، ئةةايني، ويَُٓيةةُنٌ ُْتةةُوَيٌ ٖةةَُىو دَتةةىأْ سوََيةةٌ سيَبةةُس بطًَةةشِٕ.  
ويَشاْهاسيًُنًؽ نُ يُريَش ئاآلٍ ُْتُوَيُنذا ديَتُ ئاساوَ، ُٖس يُّ بابُتُوَ طُسضاوَ دَطشٍَ. 

دَيًٓايًُوَ دَتىاٌَْ ييًَُْو يُ سَفتاسٍ ثشِ يُ ُٖيُداٌْ بًٓةُساٌْ فىتباَيُةإ    بىَضىوُْ بُ  ئُّ
    ٍ و   بىَ سووٕ بهاتُوَ، بُ تايبُت بًضُُ ْاخىَػُناٌْ ئُّ سَفتاساْةُ ناتًَةو يُطةٍَُ تىْذوتًةز

اٌْ فشوَيةذ و  وآلتجُسط  دوطُاُْدا تًَهٍَُ دَبٔ. سَْطُ بتىاْني دإ بَُُدا بًَٓني، نُ  تًؤسَن
ديرتايٓؽ طُباسَت بُ طايهىَيىَدًاٍ دَُاوَس ُْتًُْا بُػذاسيٌ صوَسيٍُٓ خَُيو و بُ تايبُت 
بُػذاسيٌ تاواْهاساٌْ فاػًظت يُ تُْطزَ طًاطًًُناْذا، بطشَ يُ ئُصَىوُْ طُسَتايًُناًْإ 

ئةُو   يُطُس ئُو سُػةًُُتُ صَوسٍَ، نةُ بةُ دووٍ سابىاسدْةذا بةىوٕ ناسيطةُسٍ وَسدَطةشت.       
طُسدٍََُ نُ فشوَيذ وتاسَنٍُ خىٍَ طُباسَت بةُ ْاطةًُٓوٍَ دىوآلْةُوَ )دَسووٌْ(يةُناٌْ     

 –طشووخ دَْىوطٌَ، بُػذاسيهشدٌْ سُػًُُتٌ صوَسٍ بًُٓسإ بىَ بًًٓين نًَبُسنًَهاٌْ فىتباٍَ 
 يُ صوَسيٍُٓ وآلتُناْذا، –و ثاػإ  1990 – 1890يُنًَُٓذاس يُ بُسيتاًْادا يُ طاَيُناٌْ 

 يُ رياٌْ سوَراُْدا سواَيُتًَهٌ ئاطايٌ بُ خىَوَ طشتبىو.
طُسَسِاٍ ئَُُ، ئُطُسضٌ صوَسيٍُٓ ييُْطشاٌْ ئةُّ ياسيًةُ سَْطةُ بةُ خةىَسِايٌ و نةىيَش       
نىيَشاُْ ئُو ياُْيٍُ خىَػًإ ئُوٍَ، بىَ خىَيإ ئاسَةاٌْ بهُْةُوَ، بةُآلّ سَفتةاسٍ بًٓةُساٌْ      

ُّ ػةًهاسيًُ بةُ ٖةىٍَ دُختهشدْةُ طةُسٍ ْىْطًًةُ       فىتباٍَ ييًَُْهٌ ديهٍُ ُٖيُ نةُ ئة  
دَسووْٓاطاُْناٌْ ئُْذاَُيَ  طشووخ ئُو ييُْاُْ دَخاتُ ثؼت طىٍَ. دًةا يةُّ ُْْطًاْةُؾ    

صياًْؼةُ.    دسوطتبىوٌْ ٖىَطشيَ  دََاسطشراُْ يُ تانذا بىَ فىتباٍَ، َُٖيطشٍ ضىًًَُْتًًُنٌ بٌَ
فىتباَيًةةإ صوَس خةةىَؾ دَوٍَ، ئةةُّ ٖةةىَطشيَ  و بةةىَ صوَسيٓةةٍُ ئةةُو نةةىسَِ َريَٓذاآلْةةٍُ نةةُ 

خىَػُويظتًًُ ًْؼاٍُْ ضُػُٓ ُْراديَهٌ ْاوضُيًُ، نُ تًُْا يُ دَيبُطتُيٌ بُ ريٓطُياْةُوَ  
طُسضاوَ دَطشٍَ و ثًَىيظتًًُنٌ بُ سم ٖاتٔ يُ ريٓطٍُ ديرتإ و تًٌُ خىَػُويظة  ئةُوإ   

صَسَسَ تًُْا دَطُسِيَتُوَ بىَ دَيٍُ  ضىًًَُْتًًُ بٌَ ئُو ًًُْ. ئُوَ َُٖيُيُ نُ ئُطُس ثًَُإ وابٌَ 
، واتُ ئُو طُسدٍََُ نُ بُ ديتين ويَٓةُ ناستًَهةُسَناٌْ ًََشَٓةذاآلٕ بةُ     1960 – 1950

ػَُيىاسٍ نىست و طىٍَ و فًل فًكُ و بضٍَ  طاناسَوَ، ديَتُوَ بريَإ. ُْٖىونُؾ يُ ػةىيَين  
ٓذاَيًَو دَبًٓني، ُٖسضُْذَ سواَيُتٌ ئُو بًُٓساٍُْ نةُ  بًُٓساْذا ُٖس بُو ػًَؤاصَوَ نىسَِ ًََشَ

ئَُشِوَنُ يُ ياسيطُدا دَطجشِيَُٓ يُى، يُطٍَُ سواَيُتٌ ٖاوضُػٔ و خَُطًين دَُاوَسٍ نآلوٍ 
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بُْني يُطُسٍ طاَيُناٌْ ًَْىإ دوو ػُسٍِ دًٗاٌْ يُ نًَبُسنًَهاٌْ فىتباَيذا دًاواصيٌ ُٖيةُ،  
و )و داسِوخةاٌْ ئةُو سيَهًُتًةُؾ( و ٖةَُإ ػةُوم و ػةايٌ        بُآلّ َُٖإ سيَهًُتٌ يُ خةىَ 

 ئَُشِؤنُؾ دَبًٓشٍَ.
سوََيٌ دَسووْؼًهاسٍ يُ فاَهشدٌْ ُٖط  دََاسطشراُْ بىَ فىتباٍَ،   دَبٌَ ئَُُؾ بًًََني نُ

ْابًَتُ ياسَُتًذَسيَهٌ طىجناو بىَ فاَهشدٌْ ئُّ ياسيًةُ. دَسووْؼةًهاسٍ ئَُةَُإ بةىَ سووٕ     
 (يُ بُػةٌ ْاخىدئاطةا  (طُسَتايًُناٌْ طشووخ بُ  ػًَىَيُى  طُسضاوٍَ ُٖطتُ دَناتُوَ نُ 

يُطٍَُ ئُّ ياسيًُدا ثًَىَْذٍ دَطشٍَ، بُآلّ ٖؤناسَنُ ةةةة يإ طُسضاوٍَ ئُّ ػُوم و ػةايًُ  
ةة َإ بؤ سووٕ ْاناتُوَ. ئُّ بُػُ صوَستش يُطُس ئةُّ ييُْةٍُ دووٖةُّ ئةُدوٍَ، واتةُ ئةُّ       

ثؤػٌ نشدٕ يُ سوََيٌ فىتباٍَ وَنةى ٖةَُيطشٍ ٖاوػىْاطةٌ يُطةُس بٓةَُاٍ      بابُتٍُ نُ بُ ضاو
ُٖط  دََاسطشراُْ، سانًَؼُسيٌ فىتباٍَ يُ نىيَىَ طُسضاوَ دَطشٍَ؟ ئَُيبُت ييُْطةُيًَهًؽ  

 يُّ ياسيًُ وَنى طشفتًَهٌ نىََُآليُتًٌ دووباسَ يًَهذاُْوَ يُطُس دَنشٍَ.
 

 :بهاخةييةكاى حةزاًلساوة 
  يًَهىََيًُٓوٍَ يُطُس ػُوم و ٖةىَطشيٌ دةَُاوَس بةىَ فىتبةاٍَ يةُ ٖةُْطاوٍ       َُبُط بُ 

طُس دَييُتٌ نىََُآليُتٌ و  يُنَُذا دَبٌَ طُسضاوَناٌْ ئُّ ياسيًُ يًَهذَيُٓوَ. ثًَىيظتُ يُ
يةُ   بَُٓايًُناٌْ ئُو ثشَْظًح و سيَظاياُْ يًَهذاْةُوََإ ٖةُبٌَ، نةُ      طايهىَيىدًهٌ تىمخُ

ٌ ثًَؼُوَ بُ ػًَىَيُنٌ طُقاَطشتىو بٓضًُٓ و بَُٓاٍ واتاٍ فىتباَيًإ دياسٍ طُد و طٌ طاَي
# ئُجنىٌَُْ فىتبةاٍَ $نشدووَ. ياطاناٌْ ئُّ ياسيًُ؛ يُنَُني داس يُ ضىاسضًَىٍَ سيَظاْاٍَُ 

دا، دوايني نىَبىوُْوَ يةُ صجنةريَ نىَبىوْةُوَ بةُ     1863يُ بُسيتاًْادا داسِيَزساوَ. يُ ئىَنتىَبشٍ 
ٕ $يُ ػىيَين،  (فىتباٍَ(ُت ثشِ يُ ُٖساو ٖىسياناٌْ سواَي يةُ ػةُقاٌَ    # ًَىاخناٍُْ فشاَاطةىَ

"طًَشيت نىَيني"ٍ يُْذَٕ طاصدسا، نُ بُػذاسإ صؤسيُٓيإ قىتابًٌ ثًَؼىوٍ، فًَشطةُ نىَتايًةُ   
 تايبُتُنإ بىوٕ.

وٍ دًٗاْةذا  وَيُ يُ دوايًذا ناسيطُسيًةُنٌ صوَسٍ يُطةُس ًََةزو    داٖاتُناٌْ ئُّ نىَبىوُْ
بُدٌَ ًَٖؼت. يُّ نىَبىوُْوَيُدا بشِياس دسا نُ ئُجنىووٌَُْ فىتباٍَ دامبُصسيَت و ئَُُؾ تًُْا 
ًَٓاًَْهٌ طًظتَُاتًو ُْبىو، بطشَ بشِياسَيةو بةىو يُطةُس ضةىًًَُْتٌ ئةُّ ياسيًةُ و يةُّ         داٖ

 سَُْٖذَػُوَ بايُخًَهٌ صوَسٍ ُٖبىو.
ٍ دىَساودىَس ياسٍ ثٌَ ئُنشاو يةُ ٖةُس فًَشطُيةُنٌ    يُو طُسدََُدا، فىتباٍَ بُ ضُْذ ػًَىَ
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طُوسٍَ تايبُتذا، ػًَىاصيَهٌ دًاواص طُػٍُ طُْذبىو  نايُ تًًًُُنإ بُسيَظةاطُيًَهٌ تًَةو   
 Mason1981تُْشاو بُ َُبُط  طُػُثًَذاٌْ ٖؤػٌ و دُطتُيٌ ئُْذاَاٌْ ضًين سانٌُ 

شا، ُٖسوَٖا بىَ ئُوٍَ قىتابًإ بُ دىَسٍ باسبًَٔ دَن  فًَشطُ تايبُتُناْذا ناسٍ ثٌَ  بُسيتاًْا، يُ
. بُّ ػةًَىَ،  Dunning 1971نُ بُ ويظ  خىَياُْوَ ٌَ بذَُْ ريَش دَطُآلتٌ َاَىَطتايإ 

ُٖس بُو دىَسٍَ نُ دآًْط و ئُواٌْ ديهُ باطًإ يُطةُس نةشدووَ، فىتبةاَيٌ طًظةتَُاتًو     
سظًَب و ثُسِتىوناٍُْ نُ ثًَؼرت يُ فًَشطُ  ٍ و بٌتىْذوتًز وَنى دًَطشيَو بىو بىَ ئُو نايُ ثشِ يُ

نىَتايًُ تايبُتُناْذا بُ تىَخ دَنشا و بُػًَهُ يُو ػتٍُ نُ ْةىَسبًَشت ئًًًةاغ ْةاوٍ دَْةٌَ     
(. ثشوَطُيُى نُ ٖاوواتايُ يُطٍَُ طُػٍُ ضُػُٓ 1939# )ثشوَطٍُ فًَشبىوٌْ ػاسطتاًًُْت$

 (.1971تاسدا. )ئًًًاغ و دآًْط، صياتش نىَْرتوََيهشاوَ ػاسطتاًًُْناٌْ سَف
دا، خىيَٓذناساٌْ ثًٍُ يًظاْظٌ صاْهىٍَ نةَُربير نةُ يةُ    1840يُ نىَتايًُناٌْ دَيٍُ 

نىَتايًُ دىَسبُدىَسَناُْوَ دَسضةىوبىوٕ و دَياْىيظةت ثًَهةُوَ فىتبةاٍَ بهةُٕ، ضةُْذ         فًَشطُ
دَوَ و فؤسًََهٌ ٖاوضُػًٓإ ػًَىاصيَو نايُيإ يُطُس بَُٓاٍ نىَََُيُ سيَظايُنٌ يُنُ نىَ نش

ثًَذا. ويظتُ يُطُسخىَنإ بىَ يُنذَطت نشدُْوٍَ فىتباٍَ بُّ دىَسَ بةُسدَواّ بةىو، ٖةُسوَٖا    
ثًَىيظةةتًٌ ًَٖٓاْةةُ ئةةاساٍ نىَََُيةةُ سيَظةةايُنٌ ٖاوبةةُؾ يةةُويَىَ طُسضةةاوٍَ دَطةةشت، نةةُ 

ًًَذا نايُ بهُٕ. دًا يُ ُٖيىَُسدًَو بشَِخظًَينَ تا تًُُنإ بُ ئريادَ و بَُٓاٍ دًاواصَوَ، ت
ًَشطةُ نَىتايًةُ تايبةُت و صاْهىَناْةذا، صَوسٍ ُْخاياْةذ نةُ تًُةُ           ًَبىوًٌْ تًُةُنإ يةُ ف ض

  ُ دَطة  ئُطةشابٌ نًًَظةُ و ناسبُدَطةتاًَْو      طُسَِنًُناًْؽ طُسيإ َُٖيذا. ئُّ تًُاْةُ بة
نُ سوَربةُ  –نشيَهاسإ بٓاخُيإ داسِيَزسا نُ َُبُطتًإ طاَإ دإ بُ ناتٌ بًَهاسٍ و بُتاَيًٌ 

ُ  –سوَر صياتش دَبىو  ًْةىٍَ    و ثشِنشدُْوٍَ ئُّ ناتاُْ بُ ضاينٌ دُطتُيٌ و بُنَُيو بىو. )ية
دووٌََ طُدٍَ ْىَصدَدا، ثؼىوداٌْ ًْىٍَ سوَراٌْ ػُممُ بىو بةُ بةاو و ئَُةُؾ ٖىَنةاسيَهٌ     

 طشيٓطٌ بىو يُ ثُسَطُْذٌْ فىتباَيذا(.
ٌ ٖاوطةاْهشدُْوٍَ ئةُّ ياسيًةُ نةىَ بىوُْوَنةٍُ طةاَيٌ       يُنًَو يُ ُْٖطاوَ طشيٓطُناْ 

بىو نُ يُ ييُٕ ئُجنىٌَُْ فىتباَيُوَ طاص دسا. يُّ نىَبىوُْوَدا، طةُسَسِاٍ ْةاسَِصايٌ    1863
طُسطُختاٍُْ طشووثًَو يُ ناسبُدَطتاٌْ فىتباٍَ، قُدَخُ بىوٌْ دوو نةاس واروَ نةشا: يُنةُّ    

دَطةىت )يُقةُ يًَةذإ      يإ ثةٌَ #يُقُ يًَذإ$و بىو نُ َُٖيطشتين تىَخ بُدَطت و دووَّ ناسيَ
ثًٌَ ياسيطُسٍ سُسيف يُ دًاتٌ يُقُ يًَذإ يةُ تةىَخ(. ثًَؼةًٓاصٍ قُدَخةُنشدٌْ دَطةت       يُ

ٕ $يُ ييُٕ فًَشطةُ نىَتايًةُناٌْ    1849يًَذإ يُ تىَخ يُ طاَيٌ  ةةُوَ دسا، ػةًُاٍُْ   #ئًتةىَ
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ئةُّ فًَشطُيةُ طةُوداٍ     ثًَهةشدووَ(، نةُ   ئُوَؾ ُٖيُ )بُو دةىَسٍَ نةُ داًْةٓط ئاَةارٍَ     
دَطتجًَؼدُسيًُنٌ يُّ بىاسَدا يُطُسدا بىوَ، دَطتجًَؼدُسيًُى نُ َاَىَطتايإ و قىتابًاٌْ 

بةُ  # سوَطيب$ئًتىَٕ دَياْىيظت يُ ُٖس بُطتًًََٓهذا ئاآل َُٖيطشٍ بٔ. ثًَؼرت فًَشطٍُ نىَتايٌ 
ئُنشا يُّ بىاسَدا بةىو   ُ يُو فًَشطُيُدا نايٍُ ثٌَداسِػتين سيَظاطُيًَو بىَ فىتباٍَ بُو دىَسٍَ ن

قُيًَذإ ئةاصاد بةىو،    ثًٌَ سيَظاْاٍَُ َىَسنشاوٍ فًَشطٍُ سوَطيب يُ بُ طُس قافًٍَُ دآًَٖإ. بُ
بةُ   –ثًَضُواٍُْ سَوتٌ ئاطةايٌ يةاسٍ    بُ –ُٖسوَٖا ُْتًُْا، بُدَغ َُٖيطشتين تىَخ، بطشَ 

و. وَى دَبًٓني، ئُطُسضٌ يُ بُساوسدنشدٕ يُطٍَُ ػةًَىٍَ  دَغ َُٖيطشتٔ و سانشدًْؽ ئاصاد بى
ئاطايٌ ياسٍ فىتباَيذا، سيَظاناٌْ فًَشطٍُ ساطيب ضىاسضًَىَيُنٌ دَطُثاْذَ طُس ياسيطُساْةذا،  

 نؤْرتوََيٌ ُٖسَ صياتشٍ َشوَظذا بُسبآلوتش و بُ بايُخرت بىو. بُآلّ سيَظاناٌْ فًَشطٍُ ئًتىَٕ يُ 
دا باطُناٌْ نىَبىوُْوَ صوَستش يُطُس بابُتٌ يُقُيًَذإ بىو. 1863ٌ يُ نىَبىوُْوَنٍُ طاَي

ُ  –يُّ نىَسَِدا ييةُْطشاٌْ يُقُيًَةذإ    بشِيَهًؼةًإ خىاصيةاسٍ َاْةُوٍَ َةايف بُدَطةت        نة
يُنًةُتٌ  $دواتةش  # ئُجنىَةٌُْ فىتبةاٍَ  $بةُيدإ يةُ    –ياسيطُسإ بىوٕ   َُٖيطشتين تىَخ بىَ
 1940س.و.ثًهفةةىسد $ْةةا. دًةةا يَُةةُؾ، بةةُودىَسٍَ نةةُ يةةإ بًٓةةات #فىتبةةاَيٌ ساطةةيب 
R.W.Pickford # ُ ئةُّ طشووثةُؾ َاوَيةُنٌ      ٍ دَسووْٓاغ باطٌ نشدووَ، يُو سووَوَ نة

دواتش َايف يُقُيًَذاٌْ يُ فىتباَيذا قُدَخُ نشد، دَتىاْني بطُيُٓ ئةُو ئُجناَةٍُ نةُ بابةُتٌ     
شتين تىَخ بىوَ. ُٖس ئةُّ بابُتةُ يةُ    دا بُدَطت َُٖيط1863طُسَنًٌ يُ نىَبىوُْوٍَ طاَيٌ 

 دوايًذا بىو بُ خاَيٌ دًاواصيٌ طُسَنًٌ، ساطيب يُطٍَُ ئُجنىٌَُْ فىتباَيذا.
و سيَهدشاوَ طُوسَناٌْ ديهةُ يةُ ػةاسٍ    # ئُجنىٌَُْ فىتباَيٌ يُْذَٕ$، 1877يُ طاَيٌ 

ُٓ تةُبايٌ.  ػفًًذدا نُ ياسيًُنٌ وَنى يُنًإ خظتُسٍَِ، يُطةُس سيَظةاناٌْ فىتبةاٍَ طُيؼةت    
، يةُ ئانةاٌَ ئةُّ    1850يُ ػفًًذدا دَطُسِايةُوَ بةىَ دَيةٍُ     ًََزووٍ نًَبُسنًَهاٌْ فىتباٍَ 

تُبايًُػذا، بشِيَو يُ سيَظاناٌْ ػفًًذ )وَنى يًَذاٌْ نةىَسًَْش( يةُ سيَظةاْاٍَُ ))ئُجنىَةٌُْ     
ىَ بًٓاتٓةاٌْ  باػةىوسٍ بة   –فىتباٍَ((دا يُبُسضاو طريا، بُّ دىَسَ ضُػًَٓو ٖاوناسيٌ بانىوسٍ 

سيَهدشاوَطُيًَهٌ ُْتُوَيٌ ٖاتُ ئاساوَ و ُٖسوَٖا ئُو دَطتُ يةُ ياسيطةُسإ نةُ يةُ ضةًين      
يإ بُ باػةٌ  #ئُجنىٌَُْ فىتباٍَ$نشيَهاس بىوٕ و سوَر يُ سوَريؽ صوَستش دَبىوٕ، سيَظاْاَُنٍُ 

 دَثاساطت.
َ، نةةُ بشِيَةةو يةةُّ دواتةةش يةةُ سيَظةةاٍ فىتباَيةةذا طىَسِاْهاسيطةةُيًَهٌ صيةةاتش ٖاتةةُ ئةةاساو  

طىَسِاْهاسيًاُْ يُطُس بَُٓاٍ داطُثاْذٌْ بُسبُطتطُيًَهٌ ُٖسَ صياتش بُطُس دىوآلْةُوَناٌْ  
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ئةُوٍَ    ًَٖشػهشدُْ طُس طىََيضٌ )دَسواصَوإ( بٌَ 1893ياسيطُساْذا بىو. بىَ يىوُْ، تا طاَيٌ 
ذَسٍ ئةُقآلٌْ نشدْةُوٍَ   نُ تىَثٌ بُ دَطتُوَ بٌَ ئاصاد بىو. بةاقٌ طىَسِاْهاسيًةُنإ ثًَؼةاْ   

دا دسا، يُطةُس بٓةَُاٍ   1889بُسبآلوتشٍ ئُّ ياسيًُ بىوٕ، وَنى ئُو بشِياسٍَ نُ يةُ طةاَيٌ   
  دَدسا( بةُ بةٌَ    دادوَسَنإ )نُ سوََيًإ يُ فىتباَيذا بةُسدَواّ بايةُخًَهٌ صوَستةشٍ ثةٌَ     ئٍَُُ 

َطتىوسٍ يًَذاٌْ ئاصادٍ تىَخ داخىاصٍ يُ ييُٕ تًًَُهُوَ نُ خُتايإ بُطُسا نشاوَ دَتىأْ د
بذَٕ. بُّ دىَسَ نىَََُيُ سيَظا دَسُٖطتُناٌْ فىتباٍَ، ُٖس سوَرَ سيَظا و سيَهًُتًًُنٌ صوَستشٍ 

 دَطُثاْذَ طُس سَوت و ػًَىاصٍ ئُّ ياسيًُ يُ طىَسَِثاُْ وَسصػًًُناْذا.
و  1860دَيٍُ بُ َُٖىوٍ ئَُاُْوَ وَٖا تًَذَطُئ نُ تىمخُ طُسَنًًُناٌْ فىتباٍَ يُ 

دا بًضًُإ طشتيبَ و طشيٓطرتيين ئُّ تىمخاُْؾ بشيَ  بةىو يةُ قُدَخةٍُ بُدَطةتُوَ     1870
قُدَخٍُ  –نشدووَ  بُو دىَسٍَ نُ ثًهفىَسد و نُطاٌْ ديهُ ئاَارَيإ بىَ –طشتين تىَخ، يإ 

هُ يةُو  دا ئاوسِيَهٌ باػرتٍ يٌَ دسايُوَ، ضةىْ 1912يَُع نشدٌْ تىَخ. ئُّ ياطايُ يُ طاَيٌ 
طاَيُدا بشِياس دسا نُ طىََيضٌ َايف ئُوٍَ ًًُْ بُدَس يُ ُٖسيٌَُ دُسميُ دَطت بُ تىَثُوَ بةذا.  

وَنةى  -ئُطُس قُدَخٍُ بُدَطت طشتين تىَخ سوََيًهٌ طشيٓطٌ ُٖبٌَ يُ بُديٗاتين فىتباَيةذا  
ٌ      -ضُػًَٓهٌ تايبُت يُ سَفتاس ئةُّ   ئُو نةات بةُ يًَهذاْةُوٍَ دَييُتةُ دَسووْٓاطةاُْناْ

 يُ، دَبٌَ بتىاْني ٖىَناسَناٌْ سانًَؼُسيُتٌ فىتباٍَ باػرت تًَبطُئ.(#تا بىَ$يإ (قُدَخُ
دَيًٓايٌ ضةُْذٕ  . $1دَتىاْني فُسص بهُئ نُ ئُّ قُدَخُ ئريادَيُنٌ ضُْذ ٖىَناسيٌ ُٖيُ

تاٍ يُنًَو يُ ثشَْظًجُ بَُٓايًُناٌْ دَسووْؼًهاسيًُ و بُثًٌَ ئُّ ثشَْظًَجُؾ وا# ٖىَناسٍ
دياسدَيُنٌ دَسووٌْ )وَنى ًْؼاٍُْ ُْخىَػٌ يةإ خةُوٕ( بةُ تةًُْا يةُ سيَطُيُنةُوَ نةُّ        

دَييُتطُيًَهٌ دىَساودىَسٍ ُٖبٌَ، يًَشَػذا  ْانشيَتُوَ. قُدَخٍُ يَُع نشدٌْ تىَخ دَتىاٌَْ 
 تًُْا دوو داُْ يُو دَييُتاُْ دَخُيُٓ بُس ػشوَظُ.

ظ صؤسيٍُٓ بُدَطت دَنشٍَ و ُٖس بىَيُؾ قُدَخةٍُ  يُنُّ، ضاينًًُ دُطتُيًُناٌْ َشوَ 
ًَىَْةاٌْ تةىَخ قاضةُناًْإ بةُ          ٍَ ث بُناسطشتين دَطت، ياسيطُسإ ْاضاس دَنةات، نةُ بةَى ثةا

ْىيَرت خبُُْ ناس. ثًَذاويظ  ناسنشدٕ بُ ثٌَ يُ فىتباَيذا، ناسنشدٍ نةُّ و ئاطةايٌ     ػًَىَيُنٌ
ػاسَوَ تا ناسيَو دًا يُ نةاسٍ ئاطةايٌ و ًَُٖؼةُيٌ    و دَةاتُ ريَش طى  ئُّ ئُْذاَُ دَطىَسٍَِ

                                                           

ئةريادٍَ ضةُْذ   $ فشؤيذ ئُو ٖؤناساٍُْ نُ دَبُٓ ٖؤٍ بُدٍ ٖاتين خُوٕ ) يإ ناس ( يَو، ْاوٍ يًَذًَََْتُ -1
يإ تُْاُْت طَُبىيًَهٌ يُنُ يةُ  ( و بشِواٍ وابىو نُ تًُْا خُوًَْو Over - Determination# )ٖؤناسٍ 

 خُوْذا، سَْطُ دَييُتٌ يُ طُس َُيًطُيًَهٌ صؤس و دؤساودؤس ُٖبًَت.
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دىوآلْةُوٍَ    خىٍَ )بُسص ساطشتين دُطتُ و سيَهشدٕ( بهات. بشٍَِ ناتًؽ نةُ ثًَةٌ َةشوَظ بةىَ    
دُطةةتُ ْابشيَتةةُ نةةاس، صوَستةةش سوََيةةٌ نُسَطةةتُيُى بةةىَ تىْذوتًةةزٍ نةةشدٕ دَبًٓةةآ. صاساوَ و 

ٖةُسوَٖا ويَٓةُ ٖؤػةًًُنايإ يةُو     #  دإ يُقُفشٍَِ$و # يُقُ نىتهشدٕ$طُيًَو وَنى  ضَُو
طُس خاى و ًَٖشػبُساًْؽ بةُ يُقةُ     ٖشوورَُ تىْذوتًزيًاٍُْ نُ ييٌُْ بُساَبُس نُوتىوَتُ

ديَُٓ طُس و طىيَالنًذا، َُٖىو ثًَؼاْذَسٍ دَييُتٌ ئاطايٌ قاضُ، وَنى ئُْذاًََو يُ دُطتُ 
ئُو ياسيًٍُ نةُ تًًَةذا    واتُ  –دٌْ فىتباٍَ نُ بُ دَطذسيَزٍ وَسؼًاُْوَ ويَٓا دَنشٍَ. نايُنش

ثًَىيظة    –يُقُ يًَذإ يُ سُسيف قُدَخُيُ و تىَخ تًُْا بُ ثٌَ، ئَُال و ئُويٍ ثٌَ دَنشٍَ 
بُصَيًاٍُْ ثٌَ و دوَصيُٓوٍَ ناسثًَهشدًَْهٌ دًاواصَ بىَ ئةُّ ئُْذاَةُ     بُ طؤسِاٌْ دَييُتٌ بٌَ

فىتباٍَ ُّٖ بُ واتايُنٌ دَسووْٓاطاُْ و  تىاْني بًًََني نُ ويَشاْهُسٍَ دُطتُ. بُثًٌَ ئَُُؾ دَ
$ ًََةزوويٌ، نةُ ثًَؼةرت بامسةإ نةشد،  ناسيطُسيًةُنٌ        –ُّٖ بُ واتايةُنٌ نىََُآليةُتٌ   

 ٍ ُٖيُ.#فًَشنُساٍُْ ػاسطتاٌْ
ئاَةارٍَ نةشدووَ، ئةُّ بابُتةُ      1985Daniel Dervinبُو دىَسٍَ نُ داًًٌَْ ديَةشظني  

ٍ ئُو وَسصػاٍُْ نُ ثًَىيظتًإ بُ طًظتٌَُ باسًَٖٓإ و صاَيبىوٕ بُ طةُس  طُباسَت بُ تُواو
ةةُوَ ُٖيةُ، دسوطةتُ. بُسْاَةُناٌْ ثةُسوَسدٍَ      –ئُويؽ يُ سيَطٍُ خىَطةضادإ   –دَسووٕ 

قاسَواتاٍُْ خىد و ئاَةادَنشدٌْ دُطةتُ يةُّ وَسصػةاُْدا دَبٓةُ ٖةىٍَ طُِساْةُوٍ صيةاتشٍ         
ُغ، تُْاُْت يُ ناتٌ ياسيؼذا بُ ػةًَىَيُنٌ ساطةتُوخىَ   دَطتذسيَزٍ بىَ ُْفظٌ خىدٍ تانُن

  ُ ديهةةُ ئةةُجناٌَ طةةُسنُوتٔ،    وتُيةةُنٌ  ئةةُّ دَطةةتذسيَزيًُ ْانشيَتةةُ طةةُس سةةُسيف. بةة
تًٌُ بُساَبُس ًًُْ، بطشَ  دَطتذسيَزيهشدٕ بىَ ُٖسيٌَُ سُسيف يإ نىػ  و تىََيُطُْذُْوَ يُ 

(، ػاْاصيًُى نُ طُسضاوَنٍُ دَطُسِيَتُوَ ػاْاصيهشدُْ بُ طُسنُوتٔ )تًَو ػهاُْ يُ ػهظت
تُيةُظًضيىَٕ بةُ ثُسَثًَةذَسٍ     بىَ خىَػًفتُيٌ. يُ بُساَبُسٍ ئُو سواْطةُ ثاوَخنىاصاْةٍُ نةُ    

ْىاْذٌْ دُطتُ و ثًَؼاْذَسٍ تىْذوتًزٍ دَصاٌَْ، ديَشظني بشِواٍ وايُ نُ بآلونشدْةُوٍَ صيةاتشٍ   
َتةُ ٖةىٍَ طةُبىوسيًُنٌ صوَستةش يةُ بًُٓساْةذا.       ثشؤطشاَُ وَسصػًًُنإ يُ تُيُظًضيىَُْوَ بىو

ًًَىَْإ بًُٓسٍ تُيُظًضيؤٕ، يُ نةاتٌ    ضىْهُ بُ طؼتًٌ ًٖض نُطًَو ثًٌَ خىَؾ ًًُْ نُ بُ
نشدًَْهٌ ثاطاو َُٖيُٓطشدا بًبًٓٔ. تىََاسنشدٌْ ظًذيىَيٌ نًَبُسنًَهاٌْ فىتبةاٍَ و   دَطتذسيَزٍ 

ُٖس وَنى ئُو ناًََشا ثؤيًظًاٍُْ  –ُتاٍ ياسيطُسإ ٖاتًٓإ بىَ داوَسيهشدٕ يُطُس خ  بُنَُيو
 تىمخُ نىَْرتوََيهُسَناٌْ ئُّ ياسيًُ بًَُٖضتش دَنات. –يُ قُساخٌ دادَناْذا دادََُصسئَ   نُ

ْهىََيٌ َُٖيُٓطشَ نُ ُْٖىونُ يُ فىتباَيًؼذا وَنى ُٖس وَسصػًَهٌ ديهُ ًْؼاُْطُيًَو يُ 



 

56 

  ُ طُسضةاوٍَ ًًْةُ يةُ َةُيًٌ سَقابةت خىاصاْةُدا بةىَ         دَطتذسيَزٍ وَسؼًاُْ دَبًٓةذسٍَ، نة
طُسنُوتٔ، َُيًًَو نُ ئَُيبُت بًضًَُهٌ تُعذيٌ نشاو و َُدًَْاُْيُ يةُ دَطةتذسيَزٍ يةإ    

بًضًَُهٌ َُدًَْاُْ يُ دَطتذسيَزٍ بٌَ. بطةشَ ئةُو تىْذوتًزيًةٍُ نةُ َُبُطةتُ، يةُ        دَبٌَ 
تىْذٍ يةُ تةىَخ     بُ ػًَىَيُى نُ بُسدَواّ و بُ ثًَىَْذيٌ ياسيطُس يُطٍَُ تىَثذا بُسدَواّ دَبٌَ،

ئُّ ناسَ دَنات. تىَخ ْةابٌَ يُمتةٍُ يةٌَ     دَدات و بشٍَِ داسيؽ بُ دؤخًَهٌ تُواو يايؼًًُوَ 
بهُويَت و يًَؼٌ ْانُويَت و طُسَسِاٍ ئَُاُْؾ ئُصَىوٌْ يُقُيًَذإ يُ تىَخ، يإ تَُاػةاٍ  

هُوَ سَوايُت دَنشئَ نةُ دَسبشِيًَٓهةٌ طةؤصطُسيًإ    دَطتُوارَطُيًَ تًََُٗيذإ نشدٌْ تىَخ، بُ
بُصَيًاْةُوَ. بُػةٌ ٖةُسَ صوَسٍ ياسيًةُنإ بةُ        تًَذايُ، ُْى بةُ سَوايةُتٌ ًَٖشػةًَهٌ بةٌَ    

يًَذاًَْهٌ بُسص و سُطًَب بىَ نشاو يُ $، #ثاطٌ يًَضاْاُْ و َاسثًَضٌ$دَطتُوارَطُيًَهٌ وَنى 
ايةُت دَنةشٍَ تةا بةُ دَطةتُوارَطُيًَهٌ وَنةى       سَو# تىَخ نُ بةُ ْةُسٌَ دَةاتةُ ٖةُواوَ    

 #.تُقًُٓوٍَ يًَذاًَْو بىَ سيَزُْنشدُْ طُس طىٍََ$
ٌ   بُ$و # دَيالويَٓٔ$و # ئاًََض دَطشٕ$فىوتبايًظتُ ثًتىََيُنإ تىَثُنُ يُ  ؾ بةىَ  #ْةُسَ

 ديهٍُ دَخُٕ.  ئُواٌْ
ىَطُيًَهٌ دىَساودةىَس  ػًَ دَتىاٌَْ بُ# يًبًذوَ$فشوَيذ ئٍَُُ باطهشد، نُ وصٍَ دٓظٌ يإ 

و بُ تًَو طجشِاويًُنٌ دًاواصَوَ يُ ئُْذاَُ دًادًاناٌْ يُػذا نىَ بًَتُوَ و بُّ دىَسَ ػىيَُٓ 
 ػُٖىَت صانإ دسوطت دَبٔ.

بُ ثًَىداْطًَهٌ نُّ و نىستُوَ دَتىاْني بآلوبىوُْوٍَ وصٍَ دَطةتذسيَزٍ خةىاصَ )يةإ بةُ     
َةُسط  $ويَشاْهُسَنإ بُ ناسٍ دَبُٕ  1طُسإ بىَ بهًَؼُطىيَشٍَ ئُو صاساوٍَ نُ بشِيَو يُ ْىو

نإ يُ دُطتُدا بُ ٖاوواتا بضاْني. بُّ دةىَسَ  #َُسط صا$يُطٍَُ دسوطتبىوٌْ ػىيَُٓ  2#(َايُ
ُ   ئُْذاٌَ َُسط صاٍ ثٌَ، بُ طىَسِاًَْهٌ ػُٖىاًًُْوَ   دَبًَتُ نُسَطتُيُى بىَ دآًَٖإ. سَْطة

ُنايإ يةةُوٍَ نةةُ قىيةةُ فشِنةةٌَ نةةشدٕ يةةُ طةةاوايًذا سةةىنٌُ بتةةىاْني بًَةةًَني نةةُ بريَوَسيًةة
نُسَطتُيُنٌ ُٖبىو بىَ دَسبشِيين تىاْا و ضًَز وَسطشتٔ، ٖةُسوَٖا بريَوَسيةٌ ئةُوٍَ نةُ يةُ      
بُساَبُسٍ دايو و باونُوَ نُ دَياُْويَت بةُسطشَإ بةٔ، ضةًىَٕ قاضةُنايإ دَخظةتُ نةاس،       

بىَ ئاطةإ دَبًَتةُوَ. فىتبةاٍَ ٖةُسوَٖا ٖةَُيطشٍ       تُعذيٌ نشدٌْ وصَ دَطتذسيَزٍ خىاصَنايإ
                                                           

ْاويَهُ يُ دَسووْؼًهاسيذا،  نُ بُ ُٖس دةؤسَ َةُيًًَهٌ بةُ ًَٖةض و      ،  ( impulse ) يإ# سانًَؼُس $  -1
   .َسووٕ((دايُْاٖاْا دَطىتشٍَ، بُ تايبُت ئُو َُيالٍُْ، نُ طُسضاوَنُيإ يُ ))د

2- Thanatos 
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سَُْٖذيَهٌ دٓظًًُ. ُٖس نُطًَو ئَُُ دَصاٌَْ نُ َُبُط  طةُسَنًٌ يةُ يًَةذاٌْ تةىَخ،     
يإ باػرت بًًََني، دصَنشدُْ بىَ ْاو ُٖسيًََُهٌ َىقُدَغ يإ قُدَخُيُ  - دصَنشدُْ ْاوٍ ئُويذٍ

يُ سواْطُيُنُوَ ضُػةُٓ طةُسنُوتًَٓهٌ   # طىََيذا تىَثهشدُْ ْاو$ -يُ سيَطٍُ سَوصَُْيُنُوَ 
دٓظًًُ و يُ ُْسي  دَُاوَسيؼذا ُٖس ئُو واتايٍُ ُٖيةُ. ئَُيبةُت ييةٌُْ دٓظةٌ تةًُْا      
تايبُت بُ فىتباٍَ ًًُْ، نايُطُيًَهٌ دىَساودىَس ُٖٕ نُ دَبةٌَ ػةتًَو خبشيَتةُ ػةىيًََٓو يةإ      

بُسبُطتطُيًَهٌ طشوػة ، بةُسطشٍ يةُّ    نىْايُنُوَ، ٖاونات ياسيطُساٌْ تًٌُ سُسيف يإ 
 ثًَذانشدُْ دَنُٕ.

نَُيو وَسطشتٔ يُ ديًُى و تىَخ بىَ ديةاسيهشدٌْ ضىاسضةًَىَ ة ٖةُسوَٖا سواَيةُتٌ نىْةاٍ       
ًَضيهةٌ          ٍَ. يةاسٍ ٖةانٌ يُطةُس ضةًُُٕ ْ ثًَذاٌْ ة يُ باقٌ ياسيًُناٌْ ديهُيؼةذا دَبًٓةذس

هٌ بَُٓايٌ و ٖاوطاٌْ يُطٍَُ فىتباَيذا ُٖيُ دَيُيُى يُ دواٍ فىتباٍَ بًٓات ْشا. ئاَاجنطُيًَ
دََيٌَ تىَخ دَبٌَ   و ثُسْظًجًَهٌ طشيٓطٌ بُسطشٍ نُسيؼٌ يُطَُيذايُ )واتُ ئُو ثشَْظًجٍُ نُ

يُنٌ دَطةتذسيَزةىاصاٍُْ   بُ طىَضإ ئَُالو ئُويٍ ثٌَ بهشٍَ(. ئُطُسضٌ ئُّ ياسيًُ ضىًًَُْتٌ
تةىَثًَهٌ سَم و بضةىوى و بةىَ سووبُسِووبىوْةُوَ يُطةٍَُ      يًَةذاٌْ    ُٖيُ، ضىْهُ ياسيطُسإ بةىَ 

 سُسيفذا يُ طىَضاًَْهٌ طُوسَ نَُيو وَسدَطشٕ.
ًَةذإ و ثةاٍَ ثًَىَْةاٌْ تةىَخ بةُسَو بةُس دَييُتطةُيًَهٌ صيةاتشٍ يةُ دَييةُتٌ            يُ فىتباَيذا ي

ا ضُػةُٓ  ًَْضيهايُتٌ نشدٌْ دٓظٌ يُ سيَطةٍُ طةىٍََ يًَذاْةُوَ ُٖيةُ، ئةُّ نةاسَؾ يةُ نةُتىاسد        
ُ    ثُسَثًَذاًَْهُ بُ تىَثًةُناًْؽ دسوطةتُ، ضةىْهُ      دَطُآلتُناٌْ َشوَظ. ئُّ بابُتُ ديظإ بةىَ ناية

ياسيطُساٌْ ئُو ياسيًاُْ ُٖوٍَ دَدَٕ تىَثُنُ بهُُْ بُػًَو يُ دُطتُيإ. بىَ يىوُْ يُ باطهًَتباَيذا 
ُطٍَُ تىَثُنُدا تةَُاغ دَطةشٕ و دَبةٌَ    بىَ داْشاو، ي ياسيطُسإ بُ ػًَىَيُنٌ ساطتُوخىَ وضىاسضًَىَ 

بهات. يُنًَو يُ دميُْةُ    ياسيطُس يًَٗاتىويًُنٌ ثًَىيظت بىَ نىَْرتوََيهشدٌْ تىَخ يُ خىَيذا ثُسوَسدَ
ُْٖىونةُ )دوو ياسيطةُسٍ بةُْاوباْط(َاسادوَْا و طًَظةطىَظني بةُ       نُ –تَُاػايًُنإ يُ فىتباَيذا 

نةىَْرتوََيهشدٌْ بةُسدَواٌَ تىَثةُ يةُ نةاتٌ تىْةذ        –ٌ دَدَٕ دىاٌْ و صاَيًًُنٌ تُواوَوَ ْىَايؼ
وَنى ئُْةذاًََو يةُ دُطةتٍُ     سانشدٌْ ياسيطُسدا. يُّ دميُْاُْدا دىوآلُْوٍَ تىَخ بُ دىَسيَهُ نُ 

دسيبةٌ  $ياسيطُس دَْىييَنَ و ياسيطُس تىاًْىويُتٌ ػةتًَهٌ دَسَنًةٌ بئاَيًًََٓتةُ دُطةتٍُ خةىٍَ.      
وسِ ًَُٖٓسَ نُ َُٖيطشٍ ثًَىَْةذيٌ تًَةو تةُْشاو و دُطةتُيًُ يةُ ًَْةىإ       صاساوَيُنٌ طُسطى# نشدٕ

بًًٓين سواَيُتٌ طًششاوٍ دسيبٌ و نةىْرتوََيٌ تةىَخ يُطةُس بٓةَُاٍ بةُ       ياسيطُس و تىَثذا. ئًَُُ بُ
بُسٖةٌَُ    يُنٌَ بىوٌْ تىَخ و دُطتٍُ ياسيطُس، ػاطُػهُ دَبني، بُ تايبُت ناتًَو دَصاْني ئَُُ
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بُساَبُسدا بُدَطت َُٖيطشتين تةىَخ و    اسيطُساُْ )بُطُس ياسيذا( ُْى طًشش و دادوو. يُصاَيًُتٌ ي
َسوَح و َا ْةذوويٌ ًَٖٓةُسَ.    ػتًَهٌ بٌ –دا باو بىو  يُ ساطيب  بُو دىَسٍَ نُ –ٖاونات سانشدًْؽ 

      ُ  ئُطُسضٌ ساطبًؽ بُ ػًَىَيُنٌ تايبُت بُ خةىٍَ طةُسصيٓذوويٌ يُطَُيذايةُ، بةُآلّ ئةُو ُٖطةت
 يُ فىتباَيذا ُٖيُ، يُ ساطبًذا بُدٍ ْانشٍَ.  نُ -و ئُطُسٍ دابُصيين ئُو صاْظتُ-بُسصٍَ يًَضاْني 

صؤسيٍُٓ نات تىَخ، َُعكىويُْ و بُ َُيًٌ َةٔ دىوآلوَتةُوَ. بةشٍَِ نةات واّ ُٖطةت      
نشدووَ نُ تُواوٍ خىاطتُناٌْ َين ثًَؼبًين نشدووَ و بُ وَٖا ُْسًًَُى خىيوَتةُوَ نةُ   

اًْىَ بُػًَهُ يُ دُطتُّ و تُواوٍ دًْا يُريَش دَطُآلتٌ ثًَُذايُ، بُآلّ بشٍَِ نةاتًؽ بةُ   واّ ص
ػًَىَيُنٌ ْادىَس ثُسِيىَتُ ئَُالو ئُوي و سوَراًَْهٌ صوَس، بُسدَواّ و ْاناَاُْ يُطٍَُ ئُو وصَ 

 1(1958ْادياساٍُْ نُ دوَخٌ ئاطايًإ تًَو داوَ خُبامت نشدووَ. )داٌْ بالْضفالظًَش 
دَ نُطًإ دَغ بُ تىَثةُوَ دإ قُدَخُيةُ. ٖةُس      يُ فىتباَيذا يُ ياصدَ نُطٌ ياسيطُس بىَ

   ُ   يكًَهٌ وَسصػٌ بُ ػًَىَيُى دَبٌَ بشٍَِ ناسٍ تًَذا قُدَخُ بًَت، بُآلّ ئةُّ قُدَخُنشدْةُ ية
ُ     فىتباَيذا صوَس طُختطرياُْيُ و يُو سَُْٖذَػُوَ نُ تٌ ئُّ بُسبُطةت و قُدَخُنشاواْةُ ضةًً

دَتىاْني بًًََني نُ خىَػُويظ  فىتباٍَ بةىَ دةَُاوَس بةُ َظةىَطُسيًُوَ       ياسٍ ثًَٓاطُ دَنُٕ،
 ثًَىَْذيٌ بُّ بُسبُطت و قُدَخُنشدُْ تايبُتاُْوَ ُٖيُ.

دَييةُتٌ ئاَةارَ ثًَهةشاو ٖةَُإ طةؤسِيين        تا ئًَظتُ ُْٖذيَو يُ يًَهىََيُسإ وتىوياُْ نُ
بُس و ئًَظةتُؾ دَبةٌَ     ُٖيُداُْ دٓظٌ و طًششاويًُنإ دَطشيَتُ دَطتذسيَزيًُ. طؤسِاًَْو نُ

 ْاخٌ فىتباَيُوَ.  ئُو دَييُتُ دووَّ و ثًَىَْذيذاسَ خبُيُٓ بُسباغ نُ دََاْباتُ
 :ئافساندنةوةي زَوَهي كَوًةَهطة

طشتين ٖضسٍ دَسووْؼًهاساُْدا ٖةُبىوَ.   ضُػُٓناٌْ قُدَخُ، سوََيًَهٌ طشيٓطًإ يُ بًضِ
ذ خىٍَ صوَس ٖىَطشٍ يًَهذاُْوٍَ قُدَخُ بىوَ، ُّٖ وَنى ًْؼاُْيُى يةُ ُْخىَػةٌ )وَنةى    فشوَي

وَطىاطًذا، ًَُٖؽ يُ ػةًَىاصٍ بًٓةاتًَهٌ   # ْاسطًع$ 2بشِيَو ػ  ئاطايٌ يُ دووسيهشدٕ يُ
يةُ ْىوطةةشاوَ بةاوَسِ ثًَهشاوَنةاٌْ َشوَْاطةةاْذا     نىََُآليُتًةذا، بُتايبةُت بةُو دةةىَسٍَ نةُ     

                                                           

1- Danny Blanch flower ٍُدا يُ نةٌَ بةُسطٌَ    0591و  0591، ياسيطُسٍ بُسيتاًْايٌ نُ يُ دَي
 طُيًَهٌ صؤس دا بُ دىاٌْ خؤٍ ْىاْذ.

ةة بشيَتًًةُ يةُ تًَهضةىوًَْهٌ نةُّ يةُ نُطةايُتٌ دا. نُطةايُتًٌ تةانٌ           ( neurosis)  #ْاسطًع$ -2
ضٌ،  ُٖس بؤيُ ًْاصيَهٌ بُ خُواْذٕ يُ تًُاسطتإ دا ًًُْ. دَسووٕ سَجنىوسٍ  صؤسيٓةٍُ  ْاسطًظٌ صؤس تًَو ْا

 نات يُطٍَُ دَيُسِاونًَذايُ.
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يُطُس دَنشٍَ، ئُو ْىوطشاواٍُْ نُ فشوَيذ بُ يُصَتُوَ دَياٌْ خىيَٓةذَوَ. فشوَيةذ    خىيَٓذُْوٍَ
باطٌ يةُّ بَىضةىووُْ نةشد، نةُ ٖةُّ يةُ ْاسطًظةٌ نَىَُآليُتًةذا، ٖةًَُؽ يةُ قُدَخةُ            
نىيتىوسيًُناْذا، صَوستةش يةَُع نةشدٕ قُدَخةُ نةشاوَ و ئةُو بَُيطةُ خةَُيو ْاطةاٍُْ نةُ           

َُىويإ، بُ دَيًٓايًُوَ طُدًَُٓسٍ ئُوَ بىوٕ نُ يةَُع نةشدٕ   يًَهىََيًُٓوٍَ يُطُس دَنشد ٖ
تةىومت و  يُطُسووٍ تُواوٍ ػتُ قُدَخُ يًَهشاوَناُْوَيُ. فشوَيذ يُ بُسَُُٖنُيذا يُريَش ْاوٍ 

ئُوٍَ سووٕ نشدووَتُوَ نُ دًاواصيٌ يُ ًَْةىإ ًْؼةاُْناٌْ ْاسطةًع     (1913/  73تابىَ )ٍ 
وَدايُ نُ يُ ْاسطًظذا قُدَخةٍُ يةَُع نةشدٕ ثًَىَْةذيٌ بةُ      يُطٍَُ فُسيضٍَ نىيتىوسيذا يُ

ًَىَْةذيًإ بةُ َُبُطة           يُصَتٌ دٓظًًُوَ ُٖيةُ نُضةٌ قُدَخةُ نىيتىوسيًةُنإ صَوستةش ث
ديهُ ثًَىَْذيًإ بُ قُدَخٍُ   دَطتذسيَزٍ خىاصٍ و نىَْرتوََيٌ بُسنُوتُٓوَ ُٖيُ، بُ واتايُنٌ

 طتذسيَزٍ، يإ داطرينشدُْوَ ُٖيُ.يَُظهشدٕ وَنى ثًَؽ َُسدٌ ثًَىيظ  دَ
( فشوَيذ ثًَذاضىوُْوٍَ 1926، #ًْؼاٍُْ ُْخىَػٌ و دَيُسِاونٌَ قُدَخُ؛ $دواتش )يُ وتاسٍ 

بُ بىَضىوُْنُيذا نشدَوَ، بىَ ئُوٍَ يُ تًؤسَنُيذا تُقُيٍ ْاسطًظٌ يُ بُساَبُس دَطتذسيَزيذا 
ُ    )نُ بًَطىَإ ْاواخين وَطىاطُ( بطىجنًَينَ. يُ ًْؼة    اُْناٌْ ْاسطًظةٔ ٖةُسوَٖا يةُ بًٓاتة

دَنشٍَ، ًَُٖؽ دَنُويَتُ بةُس سم و    نشاو ُّٖ ثًَؼىاصٍ يٌَ نىيتىوسيًُناْذا ئىَبزٍَ قُدَخُ 
      ُ   تىوسَِيٌ. طُسَسِاٍ ئَُاُْؾ، ثًَىيظتُ يةُ ًَْةىإ قُدَخةُ ْاسطًظةًًُنإ يُطةٍَُ قُدَخة

  ُ ْىوطةشاوَ ثًَؼةىوَناًْذا ًْؼةاٍُْ     نىيتىوسيًُناْذا دًاواصٍ قايٌ بني، ضىْهُ فشوَيةذيؽ ية
ُْخىَػٌ يُ خُباتٌ تانُنُطٌ و ْانىََُآليُتًًاُْ، يُطٍَُ ًْةاصٍ غُسيضيةذا دَصاْةٌَ: تةانٌ     

ئُو خُياآلْةٍُ   ْاسطًظٌ ثؼت دَناتُ دًْاٍ نُتىاسٍ نؤََُيطٍُ َشوَظ، ُٖتانى ثُْا بُسيَتُ 
تانٌ ْاسطًظةٌ    و ديَتُ ئاساوَ نُنُ طىاطتُٓوَيإ، ًْؼاُْيُى يُ ُْخىَػني. ئُّ طشفتُ ناتًَ

دا تةَُاغ دَطةشٍَ. يةُ ييةُنٌ ديهةُوَ      -بُآلّ قُدَخُ نشاو-يُطٍَُ ئىَبزٍ خىاط  خىٍَ، 
ثًَهٗاتٍُ نىيتىوسيٌ قُدَخُنإ، بًضِ دَسٕ بُ نؤََُيطٍُ َشوَظ و ئُطُسيؽ وَريَش ثٌَ بٓشئَ 

َُتشطةًذاس يًَةو بجضةشٍَِ.    ئُو نات ئُطُسٍ ئُوَ ُٖيُ تةاْىثىٍَ نؤََُيطةُ بةُ ػةًَىَيُنٌ     
 نؤََُيطٍُ َشوَظ بُ ْاضاس يُطُس بَُٓاٍ ضُػُٓ دىَساودىَسَناٌْ قُدَخُ ساوَطتاوَ.

وَى دَصاْني، يُ بىَضىوٌْ فشوَيذدا قُدَخٍُ ًَْضيهبةىوٌْ دٓظةٌ يُطةٍَُ َُسشََُناْةذا     
 َ ُٖيُ.بايُخًَهٌ بُسضاوٍ ثًَذساوَ و بَُٓاٍ نؤََُيطٍُ َشوَظ ثًَىَْذيٌ بُّ قُدَخاُْو
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سَقابةُتٌ   يُ دواٍ نىػتين باونًةإ،   1#ساٌْ طُسَتايٌ$ئُّ قُدَخاُْ، يُ ًَْىإ بشاياٌْ 
ويَشاْهُساُْ ْايَُيًَت و بىَ قُسَبىونشدُْوٍَ ئُو سَفتةاسٍَ نةُ يُطةٍَُ باونًاْةذا نشدووياْةُ،      

 ئريادٍَ ئُو دَطُثًَُٓٓ طُس خىَياْذا و يُّ سيَطُيُوَ ثًَهُوَ يُى دَطشٕ.
ٖا بشِيَةةو يةةُ يًَهىََيةةُسإ ٖاوطةةُسطريٍ بةةُدَس يةةُ طةةشووخ، نةةُ يةةُ دوايةةٌ ئةةُّ ٖةةُسوَ

ُٖيىَُسدُدا ديَتُ ئاساوَ بُ بٓاخُيُى بىَ ثًَهُوَ بىوٕ و َُٖيع و بًٓؼت يُ ًَْةىإ طشووثةُ   
 2 بَُٓاَيُيًُناْذا دَصأْ.

بهةُئ بةىَ   طُسَسِاٍ ئَُُؾ، ثًَىيظت ْانا َشوَْاطًٌ ًََزوويٌ فشوَيذ، بُ تُواوٍ قبىوٍَ 
ئُوٍَ بتىاْني يُ بريوِساناٌْ طةُباسَت بةُ قُدَخةُ بطُيٓةُ ئةُو ئُجناَةٍُ نةُ قُدَخةٍُ         
ًُْٖطُساُْ، بًضًَُهٌ طُسَتايًُ يُ ياطا يإ بًضًَُهٌ طُػُ ُْنشدووٍ نؤََُيطٍُ َشوَظُ، 

ذ ضىْهُ ياسَُتًُإ دَدات بُطُس سانًَؼُسَناياْذا صاٍَ بني. سواْطةٍُ َةشوَظ ْاطةاٍُْ فشوَية    
بُآلّ ئُو ثشوَطُ دَسووٌْ و طةُسَتايًاُْ    وَنى نُسَطتُيُنٌ ناسيطُس و دَسخُسٍ سُقًكُتُ،

فاّ نشدًْإ بُناس بطريدسئَ وَٖا ضىًًَُْتًًُنًإ ًًُْ. طةُباسَت   دَبٌَ بىَ  نُ ئُّ نُسَطتُيُ
طةٍُ  قُدَخُنشدٕ يُ نىػتين ديرتإ، ثًَذاويظتًًُنٌ ساػا َُٖيٓةُطشَ بةىَ نؤَُيَ    بُوٍَ نُ

دوودَيًًُوَ ضاوٍ يٌَ دَنات، بُآلّ ْاسَِطايًُنٍُ وَنةى سيَظةايُنٌ    َشوَظ، نَُرت نُطًَو بُ 
سَٖا، نىَطُيُى طشف  يُبُس دَّ بشِياسداْذا داْاوَ و سادَبشِيًٓؽ طُباسَت بُوٍَ نُ نىػتين 

                                                           

( يةُنًَو يةُ بُسضةاوتشئ تًؤسَنةاٌْ فشؤيةذَ يُطةُس          Primal horde# )ساٌْ  طةُسَتايٌ  $ تًؤسٍ  -1
بةُ تةُواوٍ باطةٌ     تُوتُّ و تةابى يُريَش ْاوٍ  طُسَُٖيذاٌْ رياسٍ َشؤيٌ، نُ يُنَُني داس يُ ثُسِتىونُنُيذا

$ يُطُس نشدووَ. فشؤيذيؽ وَنى داسوئ بشِاٍ وابىو نُ َشؤظُ طُسَتايًُنإ يُ طشووثطُيًَهٌ بضىوى )وَنىو 
(دا رياوٕ و يُ ُٖس يُنًَو يُّ طشووثاُْدا، ئُْذاًََهٌ ًَْش دَطُآلتٌ باونظايساٍُْ بىوَ بُ طةُسباقٌ  # سإ 

سؤنٌ سإ تُواوٍ رْاٌْ طشووثٌ بُ َىَيهٌ خؤٍ دَصاٌْ و بؤ بُسطشيهشدٕ يُ ًَْضيهايُتٌ يُطٍَُ نُطإ دا. طُ
َُساسّ دا، يوَ ًَْشَناٌْ دَخُطاْذ يإ يُ سإ دَسٍ دَنشدٕ ) دَبٌَ ئََُُإ يُ بُسضاو بةٌَ، نةُ ثًَةىَسٍ    

طُيةُوَ ثًَىَْةذيٌ دٓظةٌ    َُسشََبىوٕ ُْخضَايُتٌ، بطشَ ئُْذاَُتًٌ طةشووخ بةىو (. بةاونٌ سإ يةُّ سيَ    
ئُْذاَاٌْ ًَْشٍ ساٌْ يُطٍَُ رْاٌْ ديهُدا ٖإ دَدا، بُآلّ ئُْذاَةُ ًَْشَنةإ بةُ طةتَُهاسيإ دَصاْةٌ. يةُ       
ئاناَذا بشاياٌْ ساوْشاو يُ سإ ثًَهُوَ يُنًإ طشت و بُ نىػتين باونًإ و خىاسدٌْ دُطتٍُ، باونظايسيًإ 

 نؤتايٌ ثٌَ ًَٖٓا.
 

2- Mitchell 1974 
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وف و َشوَظًَهٌ ديهُ   ناتًَو سَوايُ و   ناتًَو دَبةٌَ ببُخؼةشيَت بةُ ئُطةتىٍَ فُيًُطةى     
 ياطاصاُْناُْوَيُ.

يُ وَسصػذا، ئًَُُ يُ سيَطٍُ طُثاْذٌْ قُدَخُ يإ ئُو سيَظاياٍُْ نُ دَبىايُ يًْهُّ يُ 
بُػًَهٌ بُسضاو يُ ياسيذا سَف  ثٌَ بهُئ تا ئُو ياسيًُ بُسِيَىَ بضةٌَ، سَوتةٌ طُػةُنشدٌْ    

ُدا نةُ يةُ نىَتايًةُناٌْ    نؤََُيطٍُ َشوَظ دووثات دَنُيُٓوَ. يُ ًَْىإ تُواوٍ ئُو وَسصػاْ
ُ   طُدٍَ ْىَصدَدا ياطايإ بىَ سووبةُسيَهٌ بُسبآلويؼةذا قبةىوٍَ نةشاوَ، فىتبةاٍَ        داسِيَزساوَ و ية

ْةشاوَ،    ٍ يةٌَ #يةاسٍ خىَػُويظة  خةَُيو   $خىٍَ تُسخإ نشدووَ و ْاوٍ  ثًُيُنٌ تايبُتٌ بىَ
وَ. قُدَخُيَو نُ ُْ تةًُْا  تشئ قُدَخُوَ ثًٌَ طشتى ضىْهُ ئُّ وَسصػُ بُ تىْذتشئ و طُخت

يُ سيَطٍُ قُدَخٍُ ساطتُوخىٍَ دَطتذسيَزٍ، بطشَ يُ سيَطةٍُ قُدَخةٍُ دَطة  َةشوَظ يةُ      
ياسيذا صوَستشئ بُسبُط  طُثاْذووَ. ئَُيبُت طىََيضٌ يُّ قُدَخُ بةُدَسَ، ضةىْهُ سوََيًَهةٌ    

ٌَ نةُ ٖاونةات يُطةٍَُ    ئََُُإ يُبُس ضاو ب  تايبُت و بُسَْطاسيًاٍُْ ُٖيُ. ُٖسوَٖا دَبٌَ
يُوَ، يةاسٍ ساوَطةتاًَْهٌ تًَذَنةُوٍَ. ئةُو ناتةُ تةىَخ        يَُع نشدٌْ تىَخ يُ ييُٕ طىََيضٌ

 دَنُويَتُ دوَخًَهٌ خىْظاوَ و بىَ َاوَيُنٌ نىست ئًرت ػتًَهٌ َُتشطًذاس و ُٖطتًاس ًًُْ.
يَةو  يةإ تَُاطةٌ تةىَخ يُطةٍَُ دَطةتذا( يةُ بشِ       Handئُوَ ػتًَهٌ سووُْ نةُ ٖاْةذ )  

ُٖيىَُسدٌ تايبُتذا وَنى خُتايُنٌ طشيٓط سظًَيب بىَ ْةانشٍَ، ئةُويؽ ناتًَهةُ نةُ ئةُّ      
خُتايُ، ضىاسضًَىَ و بَُٓاٍ ياسٍ تىوػٌ َُتشطٌ ْانةا. يةُ بُساَبةُسدا "ٖاْةذَ قةاٍَ بةُ       

داوَس ثًٌَ ُْصاٌْ و بىو بُ ٖةىٍَ ػهظةت ًَٖٓةاٌْ تًُةٌ فىتبةاَيٌ       ػىيَُٓنٍُ َاسادؤْا" نُ 
( يُ بُساَبُس ئاسراْتًٓذا، بةىو بةُ   1986ُ ديذاسٍ ًْىٍَ نىَتايٌ داٌَ دًٗاٌْ )ئًٓطًًض ي

      ُ   ًْؼاُْيُى يُ ػًُاُْيُنٌ طُوسَ بىَ دادوَسيطةُيًَهٌ ْادسوطةت. سَْطةُ بتةىاْني بًَةًَني نة
ُْتًُْا داٖاتًَهٌ ساطتُوخىٍَ بىَ ئًٓطًًض ٖةُبىوَ، بطةشَ ئةُّ خُتايةٍُ       ٖىَناسٍ ئُّ بابُتُ

َإ َُٖيطشتين تىَخ بُ دَطت و فشِيَذاٌْ بىَ ْاو طىََيُنُ بىو. ئُّ ناسَ ساػهاوتشئ َاسادوَْا ُٖ
و ناسيطُستشئ سيَطٍُ بشدٌْ تىَثُ بىَ ْاو طىٍََ و بةُ ساػةهاوٍ ثشَْظةًجٌ بٓةَُايٌ فىتبةاٍَ      

    ُ ّ. دًََْتُ ريَش ثٌَ، ئُو ثشَْظًجٍُ نُ ئَُيٌَ طىٍََ ئُبٌَ يُ سيَطةٍُ ْاسِاطةتُوخىَوَ بًَتةُ بُسٖة
دوَصيٓةُوٍَ واتةاٍ طةَُبىيًهٌ     قظُناٌْ َاسادوَْا يُ دواٍ ياسيًُنُ، ياسَُتًذَسيَو بىو بةىَ 

سَْطُ وابضاْني ئُّ قظةُيُ ػةىَخٌ يةإ بةُ     #. دَط  خىدا يُناسدا بىو$و وتٌ نُ   ناسَنٍُ
ُ   خىَدا َُٖيطىتًَٓهُ، بُآلّ ئََُُإ ثٌَ تٌ دََيٌَ، نُ ًٖض طُسضاوَيُنٌ َشوَيٌ يإ نىََُآلية

ْاتىاٌَْ ئُو ناسَ بُ سَوا بضاٌَْ يإ بُ ئاطايًُوَ ضاوٍ يٌَ بٓىوقًَينَ. يُ بَُٓادا ُٖس ضُػةُٓ  
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  ُ ًَةو دَيتةُ بُسٖةُّ، نةُ بةىَ سَفتةاس            ٖةُوٍَ و تُقة ييةُنٌ َشوَيةٌ يةإ نَىَُآليةُتٌ صََاْ
سثشطًاسَتًٌ و وَريَش ثٌَ ْاًْؼٌ بُ ثشَْظًجطُيًَو داْشابٌَ و ئُو ثشَْظًجاُْؾ وَريَش ثٌَ ُْْشٍَ

يُطَُيذا ُٖبٌَ. ئًٓطًًضيًُنإ نُ بُ صَاًَْهٌ ئاَشاُْوَ قظُ دَنةُٕ، سَْطةُ طةُباسَت بةُ     
ُ #. ئَُُ خىَ نًَبُسنًٌَ نشيهت ُْبىوَ$ناسَنٍُ َاسادوَْا بًًََٔ  ثًَٓاطةُيإ بةىَ     ُٖضُْذَ نة

فتةاسٍ  نشيهت و نؤََُيطةُؾ صوَس دََاسطشراُْيةُ. طةُسَسِاٍ ئَُاْةُؾ، بةُ دَيًٓايًةُوَ سَ      
 َاسادوَْا بُدَس يُ ضىاسضًَؤٍَ سيَظاناٌْ فىتباٍَ بىو.

يُ سواْطُيُنًؼُوَ، ْاواخين قُدَخُ يُ ًٖض وَسصػًَهٌ تايبُتذا بايةُخًَهٌ ًًْةُ، بةُ    
ديهُ بىوٌْ ُٖس دىَسَ سيَظايُنٌ بَُٓايٌ، يُ خىَيذا ٖىَناسيَهُ بىَ ػاطُػهُ نشدٌْ  وتُيُنٌ 

َخُ يُ يَُظٌ تىَخ يةُ فىتباَيةذا قُدَخةُيَهٌ سواَيةُتًٌ و     نؤََُيطٍُ َشوَظ. بُّ دىَسَ قُد
ْاوَسوَنُ، ضىْهُ ئُطُسضٌ ئُّ قُدَخُ بُ ػًَىَيُنٌ ْاناسا دَييُتطةُيًَهٌ صوَسٍ ُٖيةُ،    بٌَ

بُآلّ خىدٍ بابُتٌ قُدَخُ، يُّ بىاسَدا بُ سووٌْ يُطٍَُ ٖةًض دَييةُتًَهٌ ْاخىدئاطاٖاْةُ و    
 تايبُتذا ويَٓا ْابًَتُوَ.

َسِاٍ ئَُاُْؾ تىَخ دَبًَتُ ٖىٍَ وَبري ٖاتُٓوٍَ صوَس ػةت يةُ ٖؤمشاْةذا و بشِيَةو يةُ      طُس
ْىوطُساًْؽ يُطُسٍ نىََيًىُْتُوَ. يُنًَو يُو ْىوطُسَ ُٖسَ بُسضاواُْ ؛ دَسووْؼًهاسيَهُ بُ 

 .نُ يُ وتاسيَهٌ صاْظتًذا ئةُّ دَييُتاْةُ يًَهذَداتةُوَ    1#1956ئادسيإ طتىَنًَع، $ْاوٍ 
ًع يُ باطٌ ئُّ دَييُتاُْدا دََيٌَ نُ تىَخ، "تؤوٍ" يإ ئاوٍ ثًاواُْيُ، نةُ دَضةًَتُ   طتىَن

َاصوَخظةًتًًُ يةُ    –ْاو نىْايُنٌ قُدَخُوَ و طُسيَهٌ دًاوَبىو يإ ويَُٓيُنٌ طاديظة   
ثُسِتىونُنُ(. يُو سواْطُيُوَ نُ تةىَخ بةُسدَواّ دىوآلْةُوٍَ     73خُطاوٍ و دَطُآلت )ٍ. 

يَُٓيُنُ يُ ريإ. ئُطُس ئُّ طشمياُْطُيَُإ قبىوٍَ بًَت ئُونات دَتىاْني بًًََني نايُ دَدسٍَ و ثٌَ
ًَىَيُنٌ         ًَٓٔ نُ يةُ سيَطةٍُ رياْةذإ بةُ ػةتًَو، بةُ ػة تَىثًُنإ ُٖيًَو بَى ثًاوإ دَسَِخظ

 1985# داًٌْ ديَشظني$طَُبىيًو يُطٍَُ رْاْذا ٖاوْىئَ بٔ. ئُّ سواْطُ طىواتاويًُ يُ ييُٕ 
باطٌ يًَهشاوَ، بةُآلّ يةُ طةُِساٌْ بةُ دووٍ دَييُتةُ دَسووٕ سَواًًْةُناٌْ بُػةذاسيهشدٌْ        
بُسبآلوٍ ثًاوإ يُّ ياسيًُ تىَثًاُْدا، ًٖض بىَضىوًَْهٌ باوَسِثًَهشاوتش بىوٌْ ًًْةُ. يةُنًَهٌ   

 سانًَؼُسَناٌْ ديَشظني ئَُُيُ نُ تىَخ، ْىاْذُْوٍَ داَاويًُ. ديهُ يُ طىَاُْ طُسْر 
ُُ دَتىاْني داَاويًُنايإ يُ خىََإ دًا نُيُٓوَ و بًٗاويُٓ طُس تىَثُنُ، يُّ دوَخُدايُ نُ ئًَ

 نىَْرتوََيهشدٌْ تىَثذا ثُسوَسدَ بهُئ.  ئًَُُ دَتىاْني يًَٗاتىويٌ و يًَضآًُْنايإ يُطٍَُ
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 ٌ ُ  (1993) 1َاسضةةًًَىَ طةىواسيَض ة ئىَسوَصنةةىَ  ديهةُوَ،    يةُ ييةةُن س طةةُ  دةُخت دَناتةة
ناسنشدُْناٌْ فىتباٍَ. ئُو خىٍَ يُ سابشدوودا يُنًَو يُ ييُْطشاٌْ طُسطُخ  فىتباٍَ بةىو و  

سصطةةاسٍ بةةىوَ، بشِيَةةو يةةُ دسومشةةُناٌْ بًٓةةُسَ    # ُْخىَػةةٌ$ئًَظةةتُؾ وا دَصاْةةٌَ يةةُ  
ئاسراْتًًًُٓناٌْ داوَتُ بُس ػشوَظُ و طُيؼتىوَتُ ئةُو ئُجناَةٍُ، نةُ سانًَؼةُسيٌ فىتبةاٍَ      

ٌ    ٍ دَطُسِيَتُوَ بىَ ْىَايؽ داٌْ دميٌُْ تًَهةُآلويٌ ٖاوسَِطةُص  ٖىَناسَنُ   يًاْةُ. بةُ وتُيةُن
ديهُ، ئُو نىْايٍُ نةُ ياسيطةُسإ يةُ بُػةٌ نؤتةايٌ صَويٓةُوَ ٖةُوَيٌ ثاساطةتين دَدَٕ         
 "دَصطٍُ رٕ" ًًُْ بطةشَ نىْةاٍ ثًاواُْيةُ. يةُ يىوُْيةُنٌ صَوس طةادَ يةُّ دسوومشاْةُدا،        

و تشطُناٌْ ٖاودٓظدىاصاُْ  –ّ ُٖيُ بىَ بًُٓسإ دَسَِخظًَينَ نُ يُصَت نًَبُسنًٌَ فىتباٍَ ئُ
خةىاصيٌ"   بُ ػًَىَيُنٌ ْاسِاطتُوخىَ ئُصَىوٕ بهُٕ، ئُويؽ يُ نىيتىوسيَهذا نةُ "ٖاوسَِطةُص  

خىاصيٌ بُسناس، ثُطةتبىوًَْهٌ تةُواوٍ    بهُس، بُ دَطُآلتًَهٌ ثًاواُْوَ دَْاطشٍَ و ٖاوسَِطُص
 .بىَ سَوا دَبًٓشٍَ

ئُّ ضُػُٓ بَُيطُ ًَٖٓاُْوَ بىَ سانًَؼُسيٌ طُسَنًٌ فىتباٍَ، يُ سواْطٍُ فىتباٍَ دوَطتاٌْ 
بُسيتاًْاوَ قُْاعُتٌ ثٌَ ْانشٍَ. ئَُيبُت تُواوٍ ييةُْطشاٌْ فىتبةاٍَ وا ُٖطةت دَنةُٕ نةُ      

بُػٌ ثًَؼةٌ صَويةٔ، ئةُوَ َايةٍُ      ئُطُس ياسيطُساٌْ تًٌُ سَقًب بتىأْ ثًَؼشَِوٍ بهُٕ بىَ
بَُٓاوَ دَطُسِيَتُوَ   ػُسَُصاسٍ دَبٌَ، بُآلّ ًٖض بَُيطُيُى ًًُْ بىَ ئٍَُُ نُ ئُّ ُٖطتُ يُ

خىاصٍ. بُ ضاوثىَػٌ نشدٕ يٍَُُ نُ ئُصَىوٌْ طىٍََ يًَذإ يةإ طةىٍََ خةىاسدٕ        بىَ ٖاوسَِطُص
ٍ   –ئىَسصنةىدا دَبًٓةشٍَ    –بُو دىَسٍَ نةُ يةُ باطةُنٍُ طةىاسص      –بىَضىوًَْو   يةُ باػةىوس

ئَُُسيهادا ديًََٓتُ ئاساوَ، يُ طىتاسٍ فىتباَيٌ بُسيتاًْادا ئُّ ئُصَىوْةُ ثًَىَْةذيٌ ْادسيَتةُ    
 خىاصاُْوَ. ضًَز وَسطشتين ٖاوسَِطُص

ًَُٓساْةُدا نةُ         تُواوٍ ئُّ بَىضىوْاُْ طُباسَت بُ دَييةُتٌ تةىَخ، يُطةٍَُ ئةُو بةريَ داٖ
ُوَ. بُ بشِواٍ دوَويض، وَسصؾ دَيُسِاونًٌَ دا باطٌ نشد يُى دَطش1926ْيُ طاَيٌ  2ًًَُٖٓدوَويض

ْاسطًظٌ دَطىَسٍَِ بُ دَيُسِاونًٌَ نُتىاسٍ )بُسُٖطت( و بُّ دىَسَ بُطتًًََٓو دَسَِخظًَينَ بةىَ  
–يإ تًٌُ سَقًةب   – نىَْرتوََيهشدًْإ. دَيُسِاونًٌَ طُسَنًٌ تانُنُغ دَضًَتُ ئُو بابُتُوَ

إ ئُتىاْشٍَ ئُو دَيُسِاونًًَُ بُثًٌَ ثشَْظًح نىَْرتوٍََ بهشٍَ. طُسيذا و ثاػ  نُ دَبٌَ صاٍَ بًَت بُ
ُْخىَػًَهٌ دَيُسِاونًٌَ تىْذٍ خُطةاوٍ و  )دوَويض ئُّ بىَضىوُْ طؼتًًًٍُ يُ وتاسيَهذا يُطُس 

                                                           

1- Marcelo Suarez - Orozco 

2- Helene Deutsch 



 

64 

، دايُ بُس باغ؛ َُتشطًًُى نُ وَى ثًَذاويظةتًًُنٌ ئةُو دَيُسِاونًًَةُ بةىو.     تشغ يُ َُسط
ئةُو   –َُيٌ و ٖىَطشيًُنٌ صوَسٍ بىَ تىَخ يةُ خىَيةذا دسوطةت نةشد      ُْخىَػٌ ئاَارَ ثًَهشاو

و يُنٌَ يُ سيَطُناٌْ صاَيبىوٕ بُطُس  –ياسيًاٍُْ نُ تىَخ تًًَذا دَط  خُطًَُٓسٍ باوى بىو 
 دَيُسِاونًَهُيذا ئَُُ بىو.(

 تُْاُْت ناتًَو ئُو نُطُ ياسيًُنٍُ دَدوَسِيَينَ، يُ سيَطةٍُ ٖاوػىْاطةٌ خةىٍَ يُطةٍَُ     
بشاوٍَ ياسيذا، بُ طؼتًٌ دَيًٓا دَبٌَ، نُ دَتىاٌَْ صاٍَ بًَت بُطُس دَيُسِاونًَهاًْذا. )ُٖسضُْذَ 

درواسيٌ فشَ ثاتًٌ ئُّ ناسَ سَْطُ ئُّ طشفتَُإ بىَ سووٕ ناتُوَ نُ بىَضٌ دوَسِاٌْ تًًَُو   نُ
 ييُْطشاٌْ ئُو تًُُ(.  وَنى ناسَطاتًََهٌ تانُنُطًًُ بىَ

يةُ بُطةتًَُٓ    –ٖةُسوَٖا بةىَ ٖةَُىويإ     –ُّ دَييُتُ دَسووًًْاٍُْ تىَخ بىَ ُٖسناّ ي 
دىَساودىَسَناْذا دَتىاْني بَُيطُطُيًَو بذوَصيُٓوَ، بُآلّ سَْطُ بةُ طؼةتًٌ بتةىاْني بًَةًَني نةُ      
طُوسَتشئ تايبُمتُْذيٌ تىَثٌ طشد )ُْ وَى تىَثُ ًًَٖهُيًُنٍُ ساطيب( خىيُْوٍَ ثًَؼةبًين  

يو ئةُويو   ئُّ  تىَثٌ فىتباٍَ بُ طىٍَ ُْدإ بُ ًٖض ييًَُْو يُ تًُُنإ، دَثُسِيَتَُُٖيطشيُتٌ. 
ٍَ يُطةُسَتادا بةُثًٌَ           ناسٍ بُطةُس ٖةًض دَييةُتًَهٌ طةَُبىويًهُوَ ًًْةُ. تةَىثٌ فىتبةا
ئُْذاَُناٌْ دُطتٍُ ئارٍََ )بُ تايبُت بُثًٌَ ًَضَيذاٌْ خىوى( دسوطةت دَنةشا، بةُآلّ بةُ     

 ًٖض ناّ يُّ بابُتاُْ صوَس بُ دَييُتذاس بضاْني. ػًُاُْوَ ْابٌَ
َْةذميإ يُطةٍَُ ػةتُ قُدَخةُ      ُْذاصٍَ ثًَى َْذٍ ئًَُُ يُطٍَُ تىَثذا بُ َُٖإ ئ طُسَسِاٍ ئَُُ، ثًَى
        ٌ َه ًُْ َ يةإ يية ٌُب َو وَطىاطةٌ بىََةإ ٖة ًُْ ُيُ،   ئةُّ ػةتاُْ يية َهشاوَناْذا دوو ييُٕ خىاصْا   ًي

َ تىَثٌ فىتباٍَ ُّٖ تةا ئةُو    –تًًَُو  ُْى تاى تانٌ ياسيطُسَناٌْ تًِ  تشطاوٍ ُْخىَػًاُْ. ُٖس ٌَب د
دات بىَ ػىيَُٓناٌْ تةش.    ػىيٍَُٓ نُ ثًَىيظتُ يُ دَطت ُْدات و ًَُٖؽ بُسدَوّا ثاَيٌ ثًَىَ بينَ و ًب

بُػةُ  ديهُ ُّٖ بُ دووٍ بُدَطتًَٗٓاٌْ تىَثُوَئ، ًَُٖؽ خىاصياسٍ سصطاسبىوٕ يًٌَ. يُ  بُ وتُيُنٌ 
ذا ئاَارَّ بُوَ نشد، نُ يُ فىتباَيذا تىْذوتًزيًةُنٌ صوَس دَنشيَتةُ طةُس تةىَخ، بةُآلّ يةُ        ثًَؼىوَناًْ

ُػةٌ يةٌَ   ُْذْا َباْاُْ و ٖىُْسَ دَنةشٍَ. بةُ ػةًَىَيُى نةُ       َُٖإ ناتًؼذا نَُيو وَسطشتًَٓهٌ ًَٗش
ذُْوٍَ ُٖيُ ُْى سىنٌُ ئًَؽ ثًَطُياْةذْ  ُباسَت بةُ    يُقُيًَذإ يُ تىَخ سىنٌُ يوْا ٌ. ٖةُسوَٖا طة

َْطةُ   َهِ باغ نشد. س ُْذاًََو يُ دُطتُيإ ػتاًْ ُُْ ئ ُٖوَيٌ ياسيطُساٌْ فىتباٍَ بىَ ئُوٍَ تىَثُنُ به
      ٌ َ، نُ تىَخ ُْوَنى ػتًَهٌ ٌُْٖ يًَهشاو، بطشَ وَنى ئةُو ػةتٍُ نةُ دوْايةذ ويًٓهةىَت  1باػرت وا ٌب

يُبُسضاو بطشئ، واتُ ئُو ػةتٍُ  # يٌئىبزٍَ طىاطتُٓوَ$( ْاوٍ دٌََْ 1951دَسووْؼًهاس )
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نُ يُ ئُصَىوٌْ تانُنُطًذا ُّٖ ئُْذاًََو يُ دُطتُيُ، ًَُٖؽ بُػًَهُ يُ دًْاٍ دَسَوَ. 
ٌ    تىَخ ػتًَهُ يُ ٌ  دًْاٍ دَسَوَدا، بُآلّ يُ صاتٌ خىَيذا ػتًَهٌ وػةو و بة َبايُخةُ.   َسوَح و بة

وَظ يُ بُطتًًََٓهٌ نىيتىوسيةذا يُطةُسٍ   نُ َش-تًُْا يُ سيَطٍُ ئُو ناسيطُسيًُ دآًَُٖساُْدا
و وَنى تىمخًَو يُ نىيتىوسٍ ٖاوبُػٌ َشوَظُناْةذا    ت تىَخ بايُخ و واتا ثُيذا دَنا -دايذٌََْ

 سوََيٌ ئىَبزَيُى دَطشٍَ نُ ُّٖ ئُْذاًََهُ يُ دُطتُ و ًَُٖؽ دًايُ يُ دُطتُ.
ى ئىَبزَيُنٌ خىَػُويظةت  بُ َُٖىوٍ ئَُاُْوَ. بُ ضاوثىَػٌ نشدٕ يٍَُُ نُ تىَخ وَن 

يإ بُسسِم يُ خىيُ تايبُتُناْذا طَُبىيًَو يُ ضٌ بٌَ، بابُتٌ طُسَنًٌ يُ باطةٌ قُدَخةٍُ   
طُثاو بُطُس فىتباَيذا صوَستش باطٌ طٓىوسَناٌْ ئُّ قُدَخُيُ ْةُوَى ْاوَسوَنُنةٍُ. فىتبةاٍَ    

ُٖيُو ُٖس ئةُّ ٖىَنةاسَؾ   قُدَخُيُنٌ صوَس صوَس ئُنًذ و بُسبُطتطُيًَهٌ صوَسٍ يُطٍَُ خىَيا 
دَبًَتُ نُسَطتُيُنٌ ناسا بىَ ئُصَىوٕ نشدٌْ بُسدَواٌَ ُٖط  ئُْذاَُتًٌ يةُ نؤََُيطةُ   

نُتىاسيؼذا ُٖط  َشوَظ بةىوٕ. بةُثًٌَ وتةٍُ بةاوٍ ئةَُشِوَيٌ،       )ُٖس نؤََُيطُيُى(دا و يُ
رَ بهُيٓةُ  تَُاػانشدٌْ فىتباٍَ يُ ْاٌْ ػةُويؽ ثًَىيظةترتَ. ٖةُس يةُّ طةؤْطُيُوَ، ئاَةا      

 ُ و طةُسَتاناٌْ دَيةٍُ    1950يةُ دَيةٍُ     يُنًَهٌ ديهُ يُ وتُناٌْ ديَين بالْضفالظًَش )نة
يُ تًُُناٌْ ئًَظتىٕ ظًال، ئًَظجشص و ئرييُْذٍ بانىوسدا نايةٍُ دَنةشد(. نةُ دََيةٌَ      1960

  ٌ  َُبُطت يُ نايٍُ فىتباٍَ طُسنُوتٔ يُ بُساَبُسٍ تًٌُ ُْياسَوَ ًًُْ، بطةشَ تىََةاسنشدْ
 1ػاْاصٍ و طُسبُسصيًُ.

وتُيُنٌ سُنًُاٍُْ ديهُ طُباسَت بُ طُوٖةُسٍ فىتبةاٍَ، سواْطُيةُنٌ دًةاواص بةاغ       
دَنات، بُثًٌَ ئُّ وتُيُ؛ يُ فىتباَيذا ))بشاوَبىوٕ(( تًُْا َُبُطت ًًُْ، بطشَ َُبُطت صوَس 

زووٍ ئُّ ياسيًُ يُ دسيَزايٌ ًََ  ػ  ديهُيؼُ. ئُّ سواْطُيُ ثًؼاْذَسٍ نًَؼُيُنٌ تىْذَ نُ
دا بىوٌْ ٖةُبىوَ. ئةُّ نًَؼةُيُ يةُ بةىاسٍ ًََزوويًةُوَ.       -ديهُ و صؤسيٍُٓ وَسصػُناٌْ  –

دا و َُبُطت يةُ سواْةًين   #غُيشٍ ثشوَفًؼٓاٍَ$و # ثشؤفًؼٓاٍَ$نًَؼُيُنُ يُ ًَْىإ سواًْين 
ضةىْهُ   ئُو سوآًُْيُ نُ بشدٌْ ياسٍ بُ ئاَةاجنٌ طةُسَنًٌ فىتبةاٍَ دادَْةٌَ،    # ثشؤفًؼٓاٍ$

بزيىٍ رياٌْ ياسيطُسإ ثًَىَْذٍ بُ طُسنُوتًٓإ يُ طىَسَِثاٌْ نايُدا ُٖيُ. ئُّ دوو سواْطُيُ 
تا سادَيُى يُطٍَُ ئُو دًاواصيًُ، نُ يُ بُػُ ثًَؼىوَناْذا يُ ًَْىإ ُٖط  تًَشبىوٌْ صاتٌ و 

ًٓٓةُوَ نةُ سواْطةٍُ    دََاسطشراُْ يُّ ياسيًُدا قايٌ بىوٕ يُى دَطشُْوَ. دَتىاْني بَُيطُ بًَٗ
ٍ بالْضةةفالظًَش ثًَؼةةاْذَسٍ سوآًًَْهةةٌ قةةىوَيرتَ. ئةةُو ػةةاْاصٍ و   #غةةُيشٍ ثشوَفًؼةةٓاٍَ$

                                                           

1- Hill, 1989,PP.6-7 
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طُسبُسصيًٍُ نُ باطٌ دَنات، يُ خىَبايٌ بىوًَْهٌ دََاسطشراْةُ بةُ بىَْةٍُ يًَةذاٌْ طةىََيٌ      
نؤََُيطٍُ   طُسنُوتُٓوَ ًًُْ، بطشَ ػهىٍَ طؼتًًٌ ئُّ يايؼُ بُػهىَيُ وَنى يىوُْيُى يُ

َشوَظُ. ُٖط  يُخؤبايٌ بىوٌْ طُسنُوتىوإ دَتىاٌَْ ًْؼاُْيُى يُّ ػهىَيُ بًَت و ػايٌ و 
تًٌُ طةُسنُوتىو    َُٖيجُسِنٌَ و طَُا بُ ييُْطشٍ يُ تًُُ بشاوَنإ )بىَ يىوُْ ئُو ناتٍُ نُ

تُ ْاطةني، بةُآلّ   دَطُسِيَتُوَ بىَ وآلتُنٍُ خىٍَ( دَتىاْني وَنى ضُػُٓ دُرًَْهٌ ػاسطتاٌْ بًَ
يُ سواْطُيُنٌ طؼتًٌ و بُ ضاو ْىوقاْذٕ يةُ ػةايًُناٌْ بةشدٕ و ْاسَِسُتًًةُناٌْ دوَسِاْةذٕ      

–دَنةُٕ    تُْاُْت ئُو ناتٍُ نُ يةُ رووسٍ داًْؼةتٓذا طةُيشٍ فىتبةاٍَ     –بًُٓساٌْ فىتباٍَ 

دَتةةىأْ بةةُ ٖةةَُإ ئُْةةذاصٍَ ياسيطةةُسإ يىوُْيةةُى يةةُو نؤََُيطُيةةُ بةةٔ نةةُ وَسصػةةٌ  
 طًظتَُاتًو بىوَتُ طَُبىيًَو بىٍَ. 

بهُئ، دَبةٌَ بًَةًَني )تًُةٌ     ئُطُس مباُْوٍَ ئُّ بابُتُ بُ صَاٌْ دَسووْؼًهاسٍ باطٌ يٌَ 
بشاوَ و ييُْطشَناٌْ( يُطٍَُ ويَُٓيُى يُ نؤََُيطُدا ٖاوػةىْاغ دَبةٔ، ويَُٓيةُى نةُ ئةُّ      

ؼتًٌ طشيٓطرت ٌُْٖ و سيَظةاناًًُْوَ  وَسصػُ بُ ُْسيت و سووبُسِبىوُْوٍَ ثشِ يُ نًَؼُ و يُ ط
 طاْانُس و ضًَهُسيُتٌ.

يإ يةُ نةُتىاسدا    –ئُطُس سواْطٍُ دوسنٗايِ طُباسَت بُ ئائ وَنى ثُسطتين نؤََُيطُ 
وَنى ػتًَهٌ طىَسِدساو بُ ويٍَُٓ خىداوَْةذ   -بىَضىوٌْ طُباسَت بُ نؤََُيطُ و دَطُآلتُناٌْ

ني نُ وَسصؾ بُساْبُسٍ ْاطىوتٌ ديُٓ. ػهىٍَ فىتبةاٍَ يةُ   قبىوٍَ بهُئ ئُو نات دَتىاْني بًًََ
يُ طُثاْذٌْ طُوسَيٌ ػاسطتاًًُْتُوَ طُسضاوَ دَطةشٍَ. فىتبةاٍَ    تىاْاٍ تايبُتٌ ئُّ وَسصػُ 

ناس، بُآلّ بُ ػًَىَيُنٌ نىَْرتوََيهشاو. ئةُّ ياسيًةُ    وصَ ػُٖىاٌْ و ٖشورخمىاصاُْنايإ ديًََٓتُ 
دَسُٖطتُنإ دَنات بىَ خُباتهشدٕ يُطَُيًاْذا )سيَظةاناٌْ يةاسٍ،    ُٖسوَٖا باْطًَٗؼتين وصَ

داوَس، ًًََُٖ نًَؼشاوَناٌْ طُسصَويين ياسٍ( نُ وَسصػةُ ػةُٖىاٌْ و ٖشورخمىاصاْةُنإ ٖةُّ     
 دَبٌَ يُ بُسابُسياْذا بُ ضىَى دابًَٔ، ًَُٖؽ خىَيإ يُ ضىاسضًَىَياْذا بٓىيَٓٔ.

ٌ نشدْةُوٍَ نؤََُيطةٍُ ُٖيةُ، نؤََُيطةُ وَنةى      ئُّ ناسَ، تا سادَيُى سىنٌُ ئاسَةاْ 
طىَسَِثاًَْو نُ بشِيَو تًًَذا طُسدَنُوٕ و بشِيَهًؽ دَيذوَسِيَٓٔ، بُآلّ بُ طؼتًًٌ َُٖىو ػةتًَو  
تًًَذا صوَس باػُ ئَُيبُت ئُّ ئاسَاٌْ نشدُْوَ دَتىاٌَْ بُ ػًَىَطُيًَهٌ دًاواص و سادَطةُيًَهٌ  

وَسصؾ يةُ  $صوَس تا نُّ طُباسَت بُو نُطاٍُْ نُ ئُياْةُوٍَ  دًاواص بٌَ. ئُّ ثشوَطُيُ سَْطُ 
ٌَ. واتةُ ٖةُس ئةُو نُطةاٍُْ نةُ         # طًاطُت دةىٍَ نُْةُوَ   ْابةُسدَواّ و بُسَْطاسيًاْةُ بة

ثًَىَْذيذاٌْ دًْاٍ ئاسَاٌْ نشاوٍ وَسصؾ يُطٍَُ دًْاٍ نُتىاسٍ نؤََُيطةٍُ َةشوَظ و نةُّ و    
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َ، سَْطُ دسوطترت بًَتُ بُسضاو. يُ رياٌْ دَسووْةٌ  دَنُُْو نىوسٍِ و نًَؼُ دَيتُصيَُٓناٌْ سَت
َشوَظًؼذا ئَُُ دوَخًَهٌ تىَصيَو ْاخىَػُ نُوا سانًَؼُسيٌ "ئاسَاٌْ نُسَوَ" تا سادٍَ ػًاو 

    ٌ ديهةُ، خةاَيٌ دَطةجًَهشديإ دَبىايةُ       يُو بَُٓايُدا ببًَتُ بٓةَُاٍ نةُتىاس. بةُ وتُيةُن
إ ُْ يُ سيَطٍُ طاصنشدٌْ ويَُٓطُيًَهٌ ئاسَاٌْ يُ و خىَػًفتُيًُنَُ نُتىاسيٌ ئًَظتٍُ ريإ 

ُْفظٌ ئًَظتُنُ يإ داٖاتىوَإ، بطشَ يُ سيَطٍُ سووبُسِووبىوُْوَ يُطٍَُ دًْاٍ نُتىاسدا تًَش 
بهُئ. نىيتىوسٍ فىتباٍَ خىٍَ بُ تًُْايٌ ئُّ خىاصَيُ طُػُ ثٌَ دَدا، ضىْهُ بةىَ درواصيًةُ   

سَنُإ بةةٌَ و طةةُسَنُإ ْةةُبٌَ سَخٓةةُ دَنُْةةُ ْةةاوٍ نىََُآليُتًًةةُ نُتىاسيةةُنإ نةةُ طةةُ
بُػًَىَيُنٌ ثًَىيظت طىَػُ ًْطايةُنٌ ُٖيةُ و ئُواْةُؾ بةُ بابُتطةُيًَهٌ ْاَةُعكىوٍ و       
طشفتًَُٗٓس ْاصاٌَْ )ئَُُ َُٖإ سووبُسِووبىوُْوَيُ، نُ بىَ يىوُْ، صوَسيٍُٓ ساظُطُساٌْ فىتباٍَ 

 يُ بُساَبُسٍ سَطُصثُسطتًذا ُٖياُْ.(
ّ دىَسَ دَتىاْني بًًََني ٖىَطشٍ و ػُوم بىَ فىتباٍَ يٌْ نُّ تةا سادَيةُى يةُّ ساطةتًًُوَ     بُ

طُسضاوَ دَطشيَت، نُ ئُّ ياسيًُ ويَُٓيُنُ يُ نُتىاسيٌ طُسطىوسًَُِٖٓس و ْهىََيٌ َُٖيٓةُطشٍ  
سيَظا ديهُ يُ ييُُْ طشيٓطُناٌْ   نشا، يُنًَهٌ  نؤََُيطٍُ َشوَظ. بُو دىَسٍَ نُ ثًَؼرت باغ

طُسَتايًُناٌْ فىتباٍَ دًا يُ ياطاٍ قُدَخٍُ دَطت يًَذإ يُ تىَخ، بشيَ  بىو يُ ًَُْٖؼتين 
ديهةُدا. ئةُّ تايبُمتُْذيًةٍُ فىتبةاَيٌ تةا        ثًُثًٍُ تىْذوتًزٍ نشدٕ يُ َُٖبُس ياسيطُساٌْ

نشإ و يةُ  نُ صؤسيُٓيإ بُ ػًَىَيُنٌ ػُسِخىاصاُْ دَ –فىتباَيٌ طُسػُقاّ   سادَيُنٌ صوَس يُ
ٖةةُسوَٖا ياسيًةةُ بةةاوَ ثةةشِ  –دَنةةشا   ديَٗاتُناْةةذا يةةاسٍ ثةةٌَ طةةُدَطُيًَهٌ ثًَؼةةرتَوَ يةةُ 

تىْذوتًزيًُناٌْ قىتاخباُْ نىَتايًُ خىطىوطًُنإ دًاواصٍ دَنشدَوَ. ُٖسوَٖا بُّ ٖىَنةاسَوَ  
ًَُةُ ٖةَُإ ثًَطةٍُ ُٖيةُ نةُ نؤََُيطةٍُ َةشَوظ و بُسبُطةتُ طةُختطرياُْ و          ٍَ بَى ئ  فىتبا

 تًَهتُْشاوَناٌْ ُٖياُْ.
ياسيٌ فىتباٍَ يُ َُٖإ ناتًؼذا ثًَىيظ  بُ وصَيُنٌ دُطةتُيٌ صوَس ُٖيةُ. دَطةُآلتٌ    

طةُسَوَ،    بُ تاى، يُطٍَُ ياسيطُسٍ سَقًب و ثاساطتين تىَخ. وصٍَ َُٖيجُسِئ بةىَ  خُباتٌ تاى 
صٍ و تىاْا و بُسدَواَبىوٕ، طُسطُخ  يُ بُسقىٍ يًَذإ و سووبُسِووبىوُْوَ يُطٍَُ بُسقىيذا، ثش

َُٖىويإ يُ نايٍُ يشَ يُنذا سوََيٌ ُٖيةُ. فىتبةاٍَ ٖةُسوَٖا داساٍ وػةُطُيًَهٌ ثشِوثةاساوَ      
وػُطُيًَو بةىَ تُوطةًفٌ طةىَسِاٌْ َُطةريٍ يةُ ْانةاو،        –يُطُس ػُٖىاًًُْتٌ َاطىَيهُيٌ 

اْةٌ نةُ صوَس يةُ طىتةاسٍ     و ُٖسوَٖا طىتاسيَهٌ يًَض –َُٖيبضوَقإ و باقٌ دىوَيُ وَسصػًًُنإ 
طَُا دَضٌَ، وَضُسخإ، سانشدٕ، ثُسِيُٓوَ بىَ بإ و خىاس يإ ضُخ و ساطةت سٍَ نةشدٕ و....   
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صؤسيٍُٓ ويَُٓنإ، فىتباَيًظت يةُ نةاتٌ ئُجناَةذاٌْ دىوَيُطُيًَهةذا ًْؼةإ دَدَٕ نةُ صوَس       
ُْطشٍ ئُّ يإ ئُو تًٌُ يًَهضىويٌ يُطٍَُ دىوَيٍُ ياسيطُساٌْ باَيُدا ُٖيُ. ًََشَٓذاآلٌْ يي

ُْْاطٔ، بُآلّ يةُ ناستةُ باْطُػةُيًُناٌْ ًَْةى ثانةُتٌ       1فىتباٍَ سَْطُ بايشيُٓناٌْ ديَطاغ
دطُسَ )يإ ُْٖىونُ يُ طىَظاسٍ ػةىوتذا( ويَُٓطةُيًَو يةُ ياسيطةُساٌْ ًًََٖةٌ ًَٖشػةربدٕ و       

 ٕ و طُسجنشِانًَؼُ.ْاوَسِاط  طىَسَِثإ دَبًٓٔ نُ دىوَيُناًْإ بُ سادٍ بايشيُٓنإ دىا
فىتباٍَ يىوُْيُنُ يٍَُُ نُ َظىَطُستشيين سَفتاسَنإ و ثًَهٗاتُناٌْ نىيتىوسٍ ئًَُةُ،  
ئُوإُْ نُ بُ ػًَىَيُى بُسبُط  نىََُآليُتٌ، يُطٍَُ خىاطةتُ طةُسَتايًُ دُطةتُيًُناْذا    

اصيذا. طُسَسِاٍ تًَهٍَُ دَنُٕ، سيَهًُتٌ و دَطتىوس يُطٍَُ ػُٖىَت و ٖاوناسٍ يُطٍَُ ػُسِخى
تش و تًَو تةُْشاوتش بةىوٌْ، دَبًَتةُ ٖةىٍَ      ئَُُؾ، بُسبآلوٍ و ثُسَثًَذاٌْ فىتباٍَ و ثظجىَسِاُْ

طُػُطُْذٌْ ُٖس دوو سَُْٖذٍ نىََُآليُتٌ و دُطتُيٌ ئةُّ ياسيًةُ. فىتبةاَيٌ ثشوَفًؼةٓاٍَ     
ُ و ػاطُػهُ ًَٖٓةُس  ُْٖىونُ ثًَىيظ  بُ ئاطتًَهٌ ُٖسَ بُسص يُ ناسٍ بُ نىَََُيٌ ثظجىَسِاْ

يُطٍَُ ضُػٔ و ػًَىَناٌْ دووباسَ ْىاْذُْوٍَ دُطتُيٌ ُٖيُ. دووباسَ ْىاْذُْوَ، يُنًَهُ يةُ  
 ويَُٓ دىَساودىَسَناٌْ ًَٖضٍ دُطتُيٌ و يُ دآًَٖإ و بُسخىَداْذا، دَسدَنُوٍَ.

 
 :ئافساندنةوةي دؤِزاندى

  ٍَ بةُ تايبةُت، سةىنٌُ دووبةاسَ    نشا، وَسصؾ بُ طؼتًٌ و فىتبةا  بُثًٌَ ئُوٍَ نُ باغ  
ئافشاْذُْوَ و ٖاونات ػةُٖىاٌْ نشدْةُوٍَ نؤََُيطةُ و ٖةُسوَٖا سةىنٌُ ػاسطةتاًًُْتٌ       

     ُ يةإ بهةشٍَ،    نشدٌْ، وصَ بابُتًًُناٌْ ُٖيُ. ُٖس ئُّ خاَيُ بةُ ػةًَىَيُنٌ دٍ دَتةىاْشٍَ بة
ستش يُبُسضاو دَطةشٍَ  سَوػتًَو نُ نًَؼُ بَُٓايًُنإ بُ طُسجنٌ دَسووْؼًهاسيٌ ئَُشِوَيٌ صوَ

ًَني         و ييًَُْهٌ ديهٍُ بابُتُنَُإ بَى سووٕ دَناتةُوَ. ئةُّ سَوػةتُ ديهةُ ئُوَيةُ نةُ بًَة
بُػذاسيٌ يُ ياسيًُنٌ وَسصػٌ و يإ ٖىَطشيًُنٌ صوَس بُ تَُاػةاٍ تُيةُظًضيىَٕ، ئةُصَىوٌْ    

َ يُطةٍَُ دؤسِاْةذٌْ   بُسدَواٌَ ُْطُيؼ  بُ ضاوَسِواًًُْنإ و نُّ تا صوَسيةؽ سووبُسِووبىوْةُو  
 بُدواوَيُ.

ساط  ئُّ بابُتُ بىَ ييُْطشاٌْ طُسطُخ  تًُُناٌْ فىتباٍَ بُ تُواوٍ ئاػةهشايُ. بةُ    
ًًَةُنٌ فىتباَيةذا، دوو ييةُٕ بةُ ٖةَُإ ئُْةذاصَ نةُ طةُسبهُوٕ،          ًَبُسن طؼتًًٌ يُ ُٖس ن

ٓةٍُ نةات يةُ سيَطةٍُ     ديهُ، تُْاُْت ييٌُْ طُسنُوتىوؾ صوَسي  دَػًذوَسِيَٓٔ. بُ واتايُنٌ
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( يُ باطٌ ضىًًَُْتٌ ٖىَطشبىوٌْ 1992) 1طُسنُوتٓذا دَبٌَ ضُْذ طىََيًََو خبىات. ًْو ٖىَسْيب
صوَستش يُطُس سانًَؼُسيٌ ئُّ وَسصػةُ بةىَ    –باطًَو نُ صوَستش يُ ريآْاَُ دَضٌَ  –بُ فىتباٍَ 

ٌ فىتباٍَ ُٖطتًَهٌ ئاػٓايُ، دَُاوَس دَدوٍَ. ئُّ سانًَؼُسيًُ بىَ تُواوٍ ييُْطشاٌْ تًُُناْ
بُآلّ تا ئًَظتُ ُْبىوَتُ بابُتٌ ْىوطني و بريداسِيَزيٌ يُطُس ئُّ نايُيُ. ٖىَسْيب دَْىوطًَت نُ 
طُسَتاناٌْ ضىوٌْ بىَ بًًٓين نًَبُسنًٌَ فىتباٍَ، سم و تىوسَِيٌ بًُٓساٌْ بةىَ طُسطةىوسًَُِٖٓس   

صاٌْ طُسطُسٌَ وَنى دَسد بُ   واتايةُ و  تا ئُو نات ُٖسطًض َُْذَ$بىو، ئَُُؾ دََيٌَ نُ 
دَوسوبُسيةذا يةُ    صؤسيٍُٓ ئُواْةٍُ نةُ يةُ    #. بُػًَىَيُنًؽ خىاصياسٍ ئُّ طُسطُسًَُ بىوّ

دًَطٍُ بًُٓسإ داًْؼتبىوٕ وَٖا ُٖسايإ دَنشد ودىَيًٓإ ئُدا نُ وَنةى بًًََةٌ بًَضيةإ يةُو     
ٍ ٖىَسْيب بىو فىتباٍَ، تًَطُيؼت نةُ  ػىيَُٓ بىو. يُ ثًٍُ دووٌَُٖ طُػُنشدٌْ ٖىَطشيٌ صوَس

 –تًُةٌ خىَػُويظةتُنٍُ    تًُْا بىَ سابىاسدٕ تَُاػاٍ فىتباٍَ ْانات. ياسيًُنٌ دَيتُصئَ )نُ
صوَس يايؼٌ دَدا( بُ َُٖإ ئُْذاصٍَ ياسيًُنٌ ثظجىَسِاُْ، سانًَؼٌ دَنشد بىَ  –واتُ ئاسطًَٓاٍَ 

بابُتةُ وَنةى ئُوَيةُ نُطةًَو يةُ نىَتةايٌ       ياسيطُ. بُ بةشِواٍ ٖةىَسْيب ْةاساصٍ بةىوٕ بةُّ      
ٍَ بةُ          ػاٍ يةري خَُطًٓاٍُْ ػاْىٍَ  ٌَ. بةُّ دةَىسَ ٖةىَطشاٌْ ساطةتُقًٍُٓ فىتبةا ْةاساصٍ بة

ئاَادَيًُنٌ تُواو و قبىوَيهشدٌْ ُٖس ئةُجناًََو دادًَْؼةُٓ تَُاػةاٍ نًَبُسنًًَةُى، ئةُّ      
ًَُؽ طةُباسَت بةُ   بابُتُؾ ُّٖ طُباسَت بُ سَُْٖذٍ دىآًْاطةاٍُْ يةاسٍ دسوطةتُ، ٖة    

ييُْطشٍ دََاسطشراُْ يُو تًٍُُ نُ خىَػًإ دَوٍَ. بُ واتايُى، دىاٌْ و ػًعش دَتةىأْ بةُ   
فىتبةاٍَ وَنةى سيَطُيةُنٌ      سادٍَ طُسنُوتٔ دَطُُٕ بٔ. تًَطٍُ ٖىَسْيب يُّ بابُتُ ئاوايُ نُ

ُ دًٗة $دَسباصبىوٕ يإ سصطاسيٌ يُ نُتىاس ًًُْ، بطشَ ٖةُيًَو بةىَ ضةىوُْ ْةاو      # اًَْهٌ ديهة
دَسَِخظًَينَ، نُ بُ ئُْذاصٍَ دًْاٍ ناس يإ ثًَىَْذيًُ تانُ نُطًًُنإ، ػىْاطًَهٌ دةذٍ و  

ُٖيُ. بُّ ٖىَناسَ خَُيو يُ ناتٌ نايةُنشدٌْ فىتبةاٍَ يةإ يةُ      دىَساودىَس و تًَهٍَُ بُ وٌَُٖ 
ٖ $ ناتٌ تَُاػانشدًْذا بُ سادٍ باقٌ دوَخ و ُٖيىَُسدُناٌْ ديهةُ   ٕ تةشغ و ْا # ىًََةذيًا

 تًَذايُ.
( خاَيطُيًَو يُطُس ئُّ بابُتُ ئَُيبُت بُ صاساوَطُيًَهٌ دًاواصَوَ بةاغ  1956طتىَنع )

وَسصػةٌ دَيدىاصيةُتٌ(، ئةُصَىوٌْ بةُسدَواٌَ      -وَنى ػةتًَو  نُ -دَنا. يُ ياسٍ نشيهتذا 
      ُ ٖةىٍَ   يُدَطتذاٌْ ُٖس ناّ يُ طٌَ ًًٍَُ ضًَىٍ نةُ دَنُويَتةُ بةُس يًَةذاٌْ تةىَخ، دَبًَتة

، يُ دؤخًَهذا صوَسيٓةٍُ وَسصػةُنإ دَبٓةُ ٖةىٍَ     #تُسَُىيٌ فشَثاتٌ خُطاوٍ طَُبىيًَو$
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نةُ يةُ   $يطةايٌ دَنُْةُوَ   # دوَخًَهٌ بةُ طةىسِ  $و، # ُْنشاو نىَطجٌ ثًؼبًين $بُديٗاتين 
بىَ بُ بشِواٍ طتىَنع يُ ياسيذا دوَخًَو # بُطاآلضىويًذا، فًَشٍ بىويُٓ بىَ سابىاسدٕ و بزيَىٍ ريإ

ئُصَىوٕ نشدٌْ دؤسِاْذٕ و ْاناًٌَ بىَ خىََإ دَسَِخظًَٓني، بُو ًٖىايٍُ طةُْطًين تةُواوٍ   
ئُّ دؤسِاْذُْ سوَسًاُْ بُ طُسَاْذا ناسيطُس ُْبٌَ. بةىَ بةُساوسدنشدٌْ ئةُّ سواْطُيةُ يُطةٍَُ      

دا باطةٌ  1950نةُ يةُ دَيةٍُ     –داًًَْذ ويًٓهىَت  –ديهُ   ئُْذيَؼُناٌْ دَسووْؼًهاسيَهٌ
يُطُس نشدووَ، دَتىاْني بًًََني نُ نًَبُسنٌَ وَسصػًًُناٌْ دًْا يُ ثاسووطُيًَهٌ بضةىونذا بةُ   
ًَؼةت دَدا بةُ َٓذاَيُنةٍُ(. بةُّ دةَىسٍَ نةُ ئةُّ           ًَةو نةُ ض ٍَ )وَنى دايه خىسدَإ دَدس

ْني نًَبُسنًَطُيُ بُ ػًَىَيُنٌ دَيتُصئَ، سووبُسِووٍ نُتىاسَ ْاخىَػُنايإ دَنُُْوَ، تانى بتىا
نإ، بُطُسياْذا صاٍَ بني. دَتىاْني بَُيطُ بًًَٗٓٓةُوَ نةُ    بُناسطشتين وَُُٖ بُسَْطاسيًُ  بُبٌَ

ئًَُُ وَنى نُطاًَْهٌ ثًَطُػًتىو بشٍَِ داس ًْاصَإ بُ ثاسووطُيًَهٌ طُوسَتش يُ نُتىاس ُٖيُ، 
ُوم و صَوقٌ ئةُدَبًات  بىَ ئُو سووبُسِبىوُْوَ تىَخ و ويَشاْطُساُْ، يإ ئُو ْاٖىًَََذيًٍُ نُ ػ

)   يُ نىيتىوسٍ باآل و   يُ نىيتىوسٍ دَُاوَسدا( تىومشإ دَنُٕ، بُآلّ بةُ واتةاٍ بُنةُّ    
  ُ وَى ئةُوٍَ يةُ دميُْةُ     –صاًْين سوََيٌ دَسووًٌْ ثاسووَ بضىونرتَناٌْ نُتىاسٍ سوَراْةُ ًًْة

 دىاُْناٌْ فىتباَيذا دَيبًٓني.
يُ بُسابةُس ئُوَيةذا نةُ بشطةٍُ       بىو بهاتُوَ. واتُوَسصؾ دَبٌَ وَنى دايو، سابشدوو قُسَ 

ساطتًًُى دَطشئ و دؤسِاْذًَْو دَبًٓني و بُسبُطتطُيًَو دادَطُثًَتُ طُسَاْذا، ػتًَهًؼةُإ  
ًَتُوَ. َٖىسْيب ُْٖةذيَو يةُ دَطةهُوتُ باػةُناٌْ ٖةاودًٌََ يُطةٍَُ ٖةىَطشاٌْ         بَى قُسَبىوب

ٍ $ُٖيُ يُ ناسيطُسيٌ  ، دَطتًٓؼإ دَنات. ئُطُسضٌ ئاطاٍ فىوتباٍ # دوانُوتىويٌ ًَٖٓةُس
و سوََيٌ فىتباٍَ يُ َاُْوٍَ تاى يُ سةاٍَ و ٖةُواٍ َٓةذاَيٌ و     ػًفتُ بىوٕ و دَيدىاصيٌ فىتباٍَ 

سجنشِانًَؼُناٌْ باطُنٍُ ئَُُيُ، نُ ُٖط  خىٍَ  قىتاخباُْيًذا، ُٖسوَٖا يُ تايبُمتُْذيًُ طُ
طُسطىصَػتٍُ بَُٓاَيُيٌ خىَيُوَ و بُّ ئُجناَةُ طُيؼةت   بىَ تًٌُ ئاسطًََٓاٍ ثًَىَْذٍ دَداتُ 

ئاسطًَٓاٍَ، يُ ييُنُوَ نُيًَين دووسٍ يُ باونٌ دواٍ دًابىوْةُوٍَ دايةو و بةاونٌ، بةىَ       نُ
ثشِنشدَوَ، ًَُٖؽ بىو بُ ٖىٍَ ثًَىَْذيٌ ٖىَسْيب يُطٍَُ باونًا نُ دَيربد بةىَ نًَبةُسنًَهاٌْ   

 فىتباٍَ.
ُسضٌ ئُّ دىَسَ ناسنشدَ تايبُتاٍُْ فىتباٍَ دَتىاٌَْ بىَ صوَس نةُغ  طُسَسِاٍ ئَُاُْؾ، ئُط

طشيٓط بٌَ، بُآلّ قُسَبىوٍ طؤصطُسٍ سابشدوو دَبىايُ ناسيطُسيًةُنٌ قةىوَيرت و بةُسبآلوتشٍ    
ئُّ بابُتُ ُٖيُ، نةُ بُػةذاسيهشدٕ يةُ     ُٖبىايُ. طتىَنع و ديَشظني ُٖسدوونًإ ئاَارَيإ بىَ 
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َ تًَجُسِاْذٌْ يُنًَو يُ ثشؤطُ بَُٓايًُناٌْ طُػٍُ دَسووٌْ بىَ َةشوَظ  وَسصػذا، تىاٌْ دووباس
دَسَِخظًَينَ و بُّ ػًَىَ َىَسنٌ دسوط  دًََْتُ طُس دَطهُوتُنايإ يُ طُيؼ  بُ نةَُرتئ  

ًًََين ٖضسٍ. ديَشظني دََيٌَ نُ طٓىوسَناٌْ ٖةُس وَسصػةًَو    نةُ بةُ    –سادٍَ ثًَطُيؼ  و خُ
يُنةَُني  $ويَٓانةُسَوٍَ   –خُتهًَؼٌ يُطُس ضًُُْذا ديةاسٍ دَنةشٍَ    ػًَىَيُنٌ عُيين بُ

ئَُةٍُ نةُ ئةُّ طةٓىوساُْ ٖةَُيطشٍ      #. بضواْذٌْ دَسووُْ دواٍ طُسدَسًَٖٓإ يُ صنٌ دايةو 
ُ  #خةىد $بريًَُٖٓسٍ نىَْرتئ خىيٌ بًضِ طةشتين   بُصاْذٕ و وَريَش ثًَٓإ ْني، وَ ئةُو    ةةُ، واتة

سدَ يُ ئُويذيًُتٌ ُْطىَسٍِ نةُتىاس دَيًٓةا دَبةٌَ. ٖةُس بةُّ      دَسووٌْ طاوا وسدَ و  خىيٍُ نُ
    ُ   ٖىَناسَ، سَفتاسٍ ))تًَهٍَُ بُسِيَض(( بىَ طٓىوسَناٌْ ياسٍ، َُٖإ تًَشميإ بةىَ دابةني دَنةا نة

ٍ يو خىٍَ ُٖيةُتٌ. يُصَتةُناٌْ بُسٖةٌَُ خىدطةايسٍ، صاَيبةىوٕ بُطةُس خةىَدا و        #خىد$
يُ  –ًَىَيُنٌ طًظتَُاتًو، ئاطايٌ يُ بُسثشطًاسَتٌ خىد و ثًَىَْذيطشتٔ يُطٍَُ ديرتإ بُ ػ

يُصَتُناٌْ ُٖطةت بةُ ئُْذاَةُتٌ نةشدٕ، يةإ ٖةُبىوٌْ ثًَطُيةُنٌ         –َُٖىوٍ طشيٓطرت 
 )دياسيهشاو( يُ ضىاسضًَىَيُنٌ تُْطهُسَوٍَ نىََُآليُتًذا.

ًإ ُٖيةُ.  يُ سواْطٍُ طتىَنظذا، ًًََُٖ طجًًُناٌْ صَويين ياسٍ دَييُتًَهٌ طةاختىَاًْ 
ئُّ ًَٖآلُْ سواَيُتًَهٔ يُ فُصاٍ َاَيُوَ. طاختىََاًَْو، تُْاُْت دُطتٍُ دايو. ياسيطُسإ يُ 

دَبُخؼةٔ.    وَٖا فُصا يإ طاختىَإ يإ دُطتُيُنذا نايةُ دَنةُٕ و واتايةُنٌ ْةىيٌَ ثةٌَ     
ُناٌْ طتىَنع ُٖسوَٖا تايبُمتُْذيًُ يُصَت بُخؼُناٌْ تًَطٍُ ئًَُةُ يةُ سَُْٖةذَ بابُتًًة    

بُ ػًَىَيُنٌ دًايٌ َُٖيٓةُطش   –وَنى دُطتٍُ دايو  –ياسيطُ )طُوصٍ و فُسيَشٌ ضًُُٕ( 
يُ ثًَىَْذيٌ يُطٍَُ ثًَذاويظتًًُناٌْ ُٖط  نىََُآليُتٌ دا دَصاٌَْ )بُ ئُويذيًُتٌ و سَوايٌ 

َ ئُو ناسٍَ نُ َشوَظ يُطُس ضًُُٕ يإ بُ ضًُُٕ دَتىأْ بًهُٕ(. ئُطةُس ئةُّ دوو سَُْٖةذ   
قبىوٍَ بهُئ، ئُو نات تًَطٍُ ئًَُُ يُ سَُْٖذَ بابُتًُناٌْ ياسيطُ، دَتةىأْ ضةًَزَإ ثةٌَ    
ببُخؼٔ و ئُّ ُٖطتَُإ تًَذا ثُسوَسدَ بها نُ ئًَُُ ثؼتًىايإ ُٖيُ و ػىيًََٓهًإ خظتىَتُ 

 ُ ديهةُ؛   وتُيةُنٌ   ئًدتًاسَإ. ئُّ ػىيَُٓ بُ ػًَىَيُنٌ تُواو سووٕ و َظىَطُس ثاسيَضساوَ، بة
ئُطُس نُطاًَْو غُيشٍ ياسيطُسإ، بًَُٓ طُس ُٖسيٌَُ صَوئ، ياسٍ دَنُويَتُ دوَخٌ تُعًًل و 
سادَوَط َ. ًًٌََٖ يًَىاسٍ صَوئ يُ فىتباَيذا ًْؼاٍُْ ُٖسيٌَُ ياطاخُ، نُ ُٖسدوو تًِ دَبةٌَ  

 ضىاسضًَىَنٍُ بجاسيَضٕ.
يطةُساًَْهًإ يةُ سوََيطةُيًَهٌ    يُ باطُنٍُ طتىَنع وا تًَذَطةُئ نةُ ٖةُسدوو تةًِ ياس     

ديهُ خُبُسداسَ. ٖةُسوَٖا ئةُّ     ٖاوػًَىَدا ُٖيُ، ُٖسناّ يُ ياسيطُسإ يُ دوَخٌ ياسيطُساٌْ
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ئُويَ  يإ ٖاوػىْاطًًُنٌ ضُْذ ييُُْ يُ ًَْىإ ياسيطُسإ و بًُٓساْةذا ديَتةُ ئةاساوَ، نةُ     
ئُّ بُسبُطتُ طةاختىَاًًْاُْ. نةىٍَ   $ قبىوَيهشدٕ و نَُيو وَسطشتٔ يُ  صوَستش ٖايإ دَدَٕ بىَ

ُ  داٖاتٌ ئُّ ٖاوػىْاطًًُ تًَو تُْشاوو دووييُُْيُ، ئُّ ئُويَ  نةٌ نةؤيٌ يُطةٍَُ خةىدٍ      ية
ياسيذا ُٖيُ، نُ ئُتىاْشٍَ بُ ضُػًَٓو دَسووٌْ ٖاوبُؾ دابٓشيَةت، دَسووًَْةو نةُ بُػةذاسإ     

يَظةانإ و نةىٍَ بُػةذاساٌْ ئةُو     ُْتًُْا دَسبُط  تًُُنُيإ، بطشَ دَسبُط  نىَََُيةٍُ س 
 وَسصػًؼُ دَنات.

ٍَ نُ بُ ػًَىَيُنٌ -#بإ خىد$طتىَنع ئُّ دَسووُْ ٖاوبُػُ بُثًٌَ تًؤسٍ فشوَيذ يُطُس 
يُنًةُتًٌ  $ ، ضَُو داسِيَزٍ ْانا، بطشَ بةُ ئاَارَنةاٌْ بةىَ   -))طُسِاُْوَيٌ(( دووس دَخاتُوَ

بآلو و ثًَىَْذيةذاس بةُ ُٖطة  ئةاًََضٍ     ٖىَنةاسيَهٌ بةُس  $و ويَٓةٍُ يةاسيٌ وَنةى    # سيؼُداس
ةُوَ سواْطُيُنٌ ئُسيَين دَخاتُ سوو. ئَُيبُت يُّ ثشوَطُيُدا، طُسِاْةُوَؾ سوودَدات،  #دايو

بُآلّ  ئُّ طُسِاُْوَيُيؽ سووبُسِبىوُْوٍَ سيَظايٌ يُطٍَُ نُتىاسدا طةاْا دَناتةُوَ، ٖةُسوَٖا    
اواْطةُيًَهٌ داسدةاسٍ و ػةايًًَُٗٓس و    ئةُرَاس و ضةهىَيُ، دًةاوى و ت     بُسبُطتطُيًَهٌ بٌَ

دَنات. وَسصؾ؛ ٖاونات يُطٍَُ   دسوطتهشدٌْ ثًَىَْذيٌ يُطٍَُ ديرتاْذا ئاَادَ  ثًَطُطُيًَو بىَ
ثُسوَساْذٌْ ػُسَِْطًَضٍ بىَ تًَشنشدٌْ خىَػةًفتُيٌ، ٖةُسوَٖا خىَػةًفتُيٌ طُسِاْةُوَيٌ يةُ      

 ًَتُ ناس. نؤََُيطُدا دًََٖٓ  تًَهَُيبىوٌْ بَُٓايٌ يُطٍَُ 
يُطُس بَُٓاٍ ئُّ سواْطُيُ، دَتىاْني تىمخُ صَقُ ٖاوسَِطُصخىاصاُْناٌْ فىتباٍَ )ُٖطة   

يةُ   1دَدَٕ، ُٖسوَٖا باقٌ سيَظاناٌْ ئُّ ياسيًةُ (  خىَػُويظ  بىَ ئُو ياسيطُساٍُْ طىٍََ يٌَ 
ديهةُ يةُو     هٌضىاسضًَىَيُنٌ بُسبآلودا سووٕ نُيُٓوَ و بًَةًَني نةُ ئةُّ تىمخاْةُ يىوُْطةُيًَ     

ُٖطتاٍُْ سيؼُيإ يُ خىَػًفتُيٌ ئُوََيًُدا ُٖيةُ و يةُ ئةُصَىوٌْ نىََُآليةُتٌ و يُطةُس      
 بَُٓاٍ نُتىاسدا دَتىيَُٓوَ.

دَطت َُٖيطشتٔ يُ ُٖط  دَطُآلتٌ سَٖا و وَيوَْاٌْ وٌَُٖ َٓذاآلُْ بَُٓاٍ سَواًٌْ 
 ئُْذاَُتًًُ يُ نؤََُيطُدا.

                                                           

ُ  # سيَظاطُيُ$ُْٖذيَو يُّ  -1 ُ   1980دَيةٍُ   طظت ديَُٓ بُسضاو. )بىَ يىوْةُ( ية ْةاوٍ   دا، يةُ نةاتٌ ٖاتٓة
بُسيتاًْادا بُسِيَىَ دَضىوٕ، طُسوَى يإ طُوسٍَ تًِ دَط  وَنىو   ٍُ نُ يُياسيطُسٍ دًَطش يُو نًَبُسنًَطُي

ياسيطُسٍ دًَطش يُطُس خُتٌ ثُساويَضٍ صَويٓذا ضاوَسِواٌْ ئًةضٕ    ناطُيُنٌ قىوٍَ سادَطشت و يُ دؤخًَهذا نُ
ُّ نةاسَ، ٖةُس بةُو    وَسطشتٔ يُ دادوَس بىو، ًَٗشَباْاُْ ئُيذا بُطُس نًَىَنًذا. وَٖا ديَتُ بةُس ضةاو، نةُ ئة    

 َ ًٖض ٖىَناسيَو يُ باو نُوت. ػًَىَيٍُ نُ بىوبىوَ باو، واتُ بُ خًَشايًؽ و بٌ
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َػًَٓني و ناسداُْوَناياٌْ ثٌَ نىَْرتوٍََ دَنةُئ، يةُ نةُتىاسدا    بُّ دىَسَ ناتٌَ طىسصيَو دَو
بَُٓاٍ بُػذاسيهشديإ يُ نؤََُيطُدا دَسِيَزئ. ئاصيُتٌ دَطًَشِئ بىَ دايهةُ يُدَطضةىوَنٍُ   
دًْاٍ َٓذاآلَُْإ، نُ تًًَذا دَطُآلتذاسٍ سَٖةا بةىوئ، و بريَوَسيًةُنايإ يةُو طةُسدََُ      

خىاصاْةُ و دآًَُٖساْةُ. سَفتةاسَ نىيتىوسيًةُناٌْ      ُٖطة  نةُتىاس   دَنُيُٓ طُسضاوَيُى بىَ
دَُاوَس وَنى ُٖس بًضًَُهٌ ٖىُْسٍ، بةُ ػةًَىَيُنٌ بةُسبآلوتش و قةىوَيرت ًْؼةاْذَسٍ ئةُّ       

 ثشوَطُيُٕ.
 

 :اليةنطسي دةًازطسذانة هة تيٌةكاني فوتباَي
ًًَةُ نةُ بطُسَِيًٓةُوَ بةَى خةاَيٌ دَطةجًَهشدٌْ ئةُّ بُػة         ًَظتُؾ بُد ُ و فىتبةاٍَ يةُو   ئ

سَُْٖذَنٍُ ديهُوَ نُ دَبٌَ فاّ بهشٍَ )واتةُ سَُْٖةذٍ ييةُْطشيٌ دََاسطشراْةُ يةُ ياْةُ       
وَسصػًًُنإ( دووباسَ خبُيُٓوَ بُس ػشوَظُ. ئُّ يًَهذاُْوَيُ دَبًَتُ ٖىٍَ ئةُوٍَ نةُ ييةٌُْ    

دا تةا   و طًاطٌ دَسووْؼًهاساٍُْ ػًهاسيًُنَُإ يُ نىَََُيًَو تًَبًين ًََزوويٌ و نىيتىوسٍ
سادَيُى تىوػٌ طىَسِإ ببًَت. ئَُُؾ ناسيَهٌ بُ ئُْكُطت و باػُ. سواْطٍُ دَسووْؼًهاساُْ 

دَدسٍَ نةةُ بةةُثًٌَ   نىََُآليُتًًةةُنإ ناتًَةةو صوَستةةشئ طةةُسجنٌ ثةةٌَ  طةةُباسَت بةةُ ديةةاسدَ
تذا خبشيَُٓ َُعشيفُتطُيًَهٌ دَطتهُوتىو يُ ثشوَطُ نىََُآليُتًًُنإ، يُ باقٌ يكُناٌْ صاْظ

ُ   سوو و باطًإ يٌَ بهشٍَ و ثًَطٍُ خىَيإ يُو ضُػُٓ ٖةَُىو نةُغ     باطهشدُْ طؼتًًاُْدا نة
 تًٌَ دَطُٕ بذوَصُْوَ.

يًَهذاُْوٍَ فىتباٍَ يُّ سَُْٖذَوَ ثًَىيظ  بُ باطهشدُْ يُطةُس صوَسيَةو يةُ طشفتةُنإ،     
 ُْ و يةُ دسيَةزايٌ صًََُْؼةذا      ىيَٓٔضىْهُ ييُٕ دََاسطشريٌ فىتباٍَ بُ ػًَىٍَ درواسخىَيإ ئة

طىَسِاًْإ بُطُسدا ديَت. سَْطُ بتىاْشٍَ فىتباٍَ يةُ دميةًَُْهٌ ًََزوويًةُوَ، يُطةٍَُ ديةاسدٍَ      
ئاطابىوُْوٍَ ضًين نشيَهاس و بُ تايبُت، يُطٍَُ ويَٓةُ ٖؤػةًًُناٌْ نشيَهةاسإ يةُ سَطةُصٍ      

  ُ باػةرتئ دوَخًةذا تةًُْا ييةًَُْو يةُو       ثًاواُْدا ثًَىَْذٍ بذسيَتُوَ، بُآلّ ئُّ ثًَىَْذيًةُ ية
بابُتُيُ نُ يًَهذاُْوٍَ يُطُس دَنُئ. نُّ بىوُْوٍَ ثُجنا يةُ طةُدٍ ئةُرَاسٍ بًٓةُساٌْ     
نًَبُسنٌَ دَوسَيًُناٌْ فىتباَيٌ بُسيتاًْا يُ طاَيُناٌْ دواٍ دووََني دةُْطٌ دًٗةاٌْ، بةُ    

 هاسٍ ثًؼُيًُوَ ُٖيُ.دَيًٓايًُوَ ثًَىَْذيٌ بُ تىاُْوٍَ وسدَوسدٍَ ضًين نشيَ
ُ         -بُآلّ ثًَىَسَناٌْ ديهُ، ًًَاْةٍُ نةُ ية ًَبُسن   بةُ تايبةُت ئةُرَاسٍ بًٓةُساٌْ ئةُو ن
يُوَ دَدوئَ نُ فىتباٍَ وَى ًَُٖؼةُ وَسصػةًَهٌ سانًَؼةُس و     –تُيُظًضيؤُْوَ بآلو دَبُٓوَ 
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  ُ ّ ياسيًةُيإ  خىاصساوَ بىَ خَُيو. طُسَسِاٍ ئَُُؾ ضًُٓ ْاوَْذٍ و طُسووَناٌْ نؤََُيطةُ ئة
طشتين ًََزوويٌ طُسَتايًذا سوََيًَهٌ بُسضاويإ ُٖبىوَ، يُ دؤخًَهةذا نةُ    دآًَٖاوَ و يُ بًضِ

ييُْطشيٌ تىيَزَ خىاسووَناٌْ ضًين ْاوَْذٍ بُسدَواّ يُنًَو يةُ تايبُمتُْذيًةُ طشيٓطةُناٌْ    
ْابٌَ يُبري بهشٍَ نةُ   نىيتىوسٍ فىتباٍَ بىوَ. ُٖسوَٖا يُ بىاسٍ خاوَْذاسيَ  ياُْناٌْ فىتباٍَ

 ئُّ ياُْطُيُ ًٖض ناتًَو سيَهدشاوَطُيًَهٌ َىَيهٌ ضًين نشيَهاس ُْبىوُْ.
يُوَ، دَتىاْني بًًَنَي نُ يُ ًَْةىإ ييةُْطشاٌْ تًُةُناٌْ     يُ يًَهذاُْوٍَ فىتباٍَ يُ بىاسٍ دٓظٌ

ًةإ يةُ نىيتةىوسٍ ئةُّ     فىتباَيذا، بُسدَواّ رْإ و نضاًْؽ بىوٕ و ئًَظتُؾ ُّٖ ئُرَاس و ُّٖ سوََي
ياسيًُدا بُسضاوتش بىوَ )يُ بُسيتاًْادا طىَظاسيَهٌ تايبُت بُ ييُْطشاٌْ ًًٍََُٓ تًُُناٌْ فىتبةاٍَ  

فىتباَيًظ  رٕ بُ ػًَىَيُنٌ سيَهىثًَةو يةُ نًَبةُسنٌَ طًظةتَُاتًو و      10000ُٖيُ(. يًْهُّ 
ٍ 9ديَهٌ ْىيرَت )سوَرْاَةٍُ ئةابضيَشظًَش.   . بُثًٌَ بُساوس1طُستاطُسيًُناٌْ فىتباَيذا بُػذاسٍ دَنُٕ

نُطةُ. ُْٖىونةُؾ، ياسيًةُناٌْ فىتبةاَيٌ رْةإ يةُ        45000(، ئُّ سَقَُةُ  1990ديَظَُربٍ 
تُيُظًضيؤُْوَ بآلو دَبًَتُوَ و بُسْاَُناٌْ نًَبُسنٌَ طُساطُسيًُناًْؼٌ داسِيَزساوَ. ئاَةاسٍ ئةُو   

فىتبةاٍَ دَنةُٕ صوَستةش يَُُيةُ و يةُ ئًتاَيًاػةذا       رْاٍُْ نُ يُ وآلتُ ئًظهُْذْافًًُناْذا نايةٍُ  
 نًَبُسنًٌَ دَوسَيٌ فىتباَيٌ ثشوَفًؼٓاَيٌ رْإ بُسِيَىَ دَضٌَ.

ُٖسوَٖا ػةُوم و ٖةىَطشيٌ ييةُْطشاٌْ تًُةُنإ بةَى ئةُو ػةىَيٍُٓ، نةُ ئةُو تًُاْةُ           
َوسَيًُناْةذا  ْىيَُٓسايُتًٌ دَنُٕ، بابُتًَهٌ درواسَ. صوَسيٍُٓ ئُو ياُْطُيٍُ يُ نًَبةُسنٌَ د 

بُػذاسٍ دَنُٕ، يُطُسَتادا وَنى سيَهدشاوَطُيًَهٌ ْاوضُيٌ داَُصساوٕ، و ُٖس ناًَؼًإ يُ 
ْاوضٍُ خىَياْذا طُسوناسيإ يُطٍَُ ُٖط  خىيَٓطُسًٌَ ئةُو خَُيهةُدا ٖةُبىوَ، طةُسَسِاٍ     

    ٕ بةُو   ئَُُؾ، َاوَيُنُ ُْٖذِِيَو يُطُس طُخترتئ ييةُْطشاٌْ تًُةُ طةُوسَنإ ثًَىَْةذيًا
ػىيَُٓوَ ُْبىوَ، نُ ئُو تًُاُْ ْىيَُٓسايُتًًإ نشدووَ، يإ ئُطُسيؽ ُٖبىوَ صوَس نُّ بةىوَ.  

يُناٌْ ييُْطشاٌْ فىتباٍَ، ُْ يُطةٍَُ تًًَُهةٌ    ئُويَ  طُسباسٍ ئَُُؾ بشِيَو يُ خشاثرتئ ئُّ
    ٌ تايبةُت يةُ    تايبُتذا بىوَ و ُْ يُطٍَُ ػاسٍ ئُو تًُُدا، بطةشَ ئُواْةُ يُطةٍَُ بُػةطُيًَه

ػىيَٓطٍُ بًُٓسإ يُ ياسيطُدا و ئُو باسَ نىيتىوسيًٍُ نُ خىَيإ بُ ئُْذاّ و بُػًَهٌ دَصأْ 
 ثؼ  طىٍََ (. 2#داسودَطتُ#. $ئَُباسٍ )$و بىوٕ  ئُّ ئُ

                                                           

1- Mason 1989 

ضَُطُيًَهٌ سِػؤنًإُْ، نُ ييُْطشاٌْ فىتباٍَ بىَ ئاَاراسَنشدٕ بةىَ ػةىيَين   # داسودَطتُ$و # ئُْباسٍ$ -2
ٓةُسإ و طشووثةٌ ٖاْةذَسٍ تًُةذا دَيبُْةُ نةاس. يةُ        داًْؼتين ييُْطشاٌْ تًٌُ خاوَٕ َاٍَ، يُ ػةىيَين بً 
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بُّ دىَسَ، ئُطُسضٌ دَتىاْني ضاوَسِواٌْ ئَُُ بهُئ نُ بىَضىوٌْ دَسووْؼًهاساُْ تًؼةو  
ىَ دىَساودىَسَناٌْ ػُوم و صَوقٌ دََاسطشراٍُْ ييةُْطشاٌْ تًُةُنإ،   خباتُ طُس تُواوٍ ػًَ

بُآلّ بىَ بُناسًَٖٓاٌْ ئُّ بىَضىوُْ، دَبىايةُ درواسيًةُناٌْ ة ٖةُس ُٖيىَةُسدًَهٌ تايبةُت       
ٌَ. ييُْطشيٌ دََاسطشراُْ يةُ فىتباَيةذا بابةُتًَهٌ طةادَ ًًْةُ. ئُطةُس ئةُو         يُبُسضاوَإ ب

ًَؼُسيٌ صاتًٌ فىتباٍَ بامسإ نشد ساطةت بةٔ، ئةُونات ييةُْطشيٌ     بىَضىوْاٍُْ نُ يُطُس سان
دََاسطشراُْ بابُتًَهٌ بُتايبُت درواسَ، بُآلّ يُو بىَضىوْاُْ وَٖا تًَذَطُئ نُ ثًَىَْذيًُنٌ 
قىوسغ و َىسهُّ ُٖيُ يُ ًَْىإ ُٖسدوو سَُْٖذٍ سانًَؼُسيٌ فىتباَيذا. يُ ييُنُوَ، فىتباٍَ 

ديهُوَ   سبشِيين ُْٖذيَو يُ بًَُٖضتشئ ػىْاطُ دََاسطشراُْنإ. يُ ييُنٌنُسَطتُيُنُ بىَ دَ
ئُّ وَسصػُ سانًَؼُسيًُنٌ خىدٍ ُٖيُ و بُػًَهٌ طُوسٍَ دَطُسِيَتُوَ بىَ ئُوٍَ نُ فىتبةاٍَ  
بُ طؼتًًٌ يطايًُنُ يُ نؤََُيطُ. فىتباٍَ َُٖيطشٍ ثًُيُنٌ بُسصَ يُ طُػُطُْذٌْ ثشوَطٍُ 

ًَىَْةذميإ بةىَ         بُ ػاسطتاٌْ بةى  وٕ و ئةُو ُٖيىَُسدةُ دَسووًْاْةٍُ نةُ بىوُْتةُ بٓةَُاٍ ث
ػىْاططُيًَهٌ تايبُت، بُ ػًَىَيُنٌ طُسطىوسًَُِٖٓس دَخاتُ بُسضاو. بةُّ ثًًَةُؾ دَتةىاْني    
بطُيُٓ ئُو ئُجناٍَُ نُ بُ دَيًٓايًُوَ ثًَىَْذيًُنٌ دووييٍُُْ طشيٓط يةُ ًَْةىإ ئةُّ دوو    

  ُ ًَىَْذيًةُ تايبُتةُنإ و َةَىسى داْةاٌْ يُطةُس         سَُْٖذَ دايُ، واتةُ ية ًَبىوًٌْ ث ًَةىإ ضة ْ
ُٖيىَُسدٌ طؼتًٌ َشوَظُنإ بىَ ُٖس دىَسَ ثًَىَْذيًُى. ُٖس بُو دىَسٍَ نُ ثًَؼرت بًًُٓإ، 
ٖاوػىْاطًٌ يُطٍَُ تًٌُ خىَػُويظتذا و ئُّ ئُويَ َ يُطٍَُ نؤََُيطُدا بُو ػةًَىٍَ نةُ يةُ    

ًَين نًَبُسنًَذا خىٍَ دَْةىيَينَ، ٖةُسدوونًإ تةا سادَيةُى يُطةُس      دُطتٍُ نًَبُسنٌَ و بُطت
 ئاسَاٌْ نشدُْوَ، ساوَطتاوٕ.

بُآلّ يُ َُٖإ ناتًؼذا ْابٌَ دًاواصيٌ ًَْىإ ئُّ دو بابُتُ يُبري بهشئَ. يُو سووَوَ نةُ  
ئاسَاٌْ نشدُْوَ صَوستةش َُبُطة  بةُسَْطاسيٌ تًَذايةُ، ضُػةُٓناٌْ ئاسَةاٌْ نشدْةُوَؾ        

اواصيطُيًَهٌ ضًؤْايُتًٌ طشيٓطًإ ثًَهُوَ ُٖيُ و واتاٍ نىََُآليُتًٌ ُٖسدوونًإ بُثًٌَ دً
ئُوٍَ نُ   ػتًَو ئاسَةاٌْ بهشَيتةُوَ دًةاواصيٌ ُٖيةُ. بةَى يىوْةُ طًاطةُتٌ فاػًظة          

و ئاسَاٌْ، نُ يةُ تةىمخٌ ْابةُدٌَ و    # بُسيتاًْايُنٌ طُوسٍَ طجٌ$طُسَايُطىصاسٍ طؤصٍ 
َةشوَظ    ُٖسضةُْذَ  –طايساُْدا  اوَتُوَ بُساوسد بهُٕ يُطٍَُ طًاطُتًَهٌ َشوَظُْطىجناو ثاى نش

                                                                                                                                        

ةُوٍَ تًُُناٌْ #ثؼ  طىٍَ$ئًٓطًًضدا، ييُْطشاٌْ دََاسطشرٍ تًُُناٌْ فىتباٍَ صوَسيٍُٓ نات يُ سيضَناٌْ 
خىَيإ و تًٌُ ُْياس دادًَْؼٔ. ْانىَنًًُناٌْ ًَْىإ ييُْطشاٌْ فىتبةاٍَ صوَسيٓةٍُ نةات ٖةُس يةُّ ػةىيٍَُٓ       

 َُٖيذَدا.ياسيطُوَ طُس



 

76 

ٍ ئاسَاٌْ نشاو بُ #بُسيتاًْاٍ ضُْذ سَطُص$نُ  –طايسيًُنٍُ َُٖىو نُطًَو قبىوَيٌ ًًُْ 
ٌٖ َُٖىوإ دَصاٌَْ و ًٖض ضُػُٓ ثًَهذاداًَْهٌ )سَطُصيٌ(تًَذا َُْاوَ. ئٍَُُ نُ فىتبةاٍَ  

ُ   سصػًَهٌوَنى ُٖس وَ – نؤََُيطُدا وصَيُنٌ طاصيَُٓس و تُبايٌ ًَٖٓةُسَ،    ديهُ ة تا ضُْذ ي
ثًَىَْذٍ بَُُوَ ُٖيُ نُ ئُّ سانًَؼُسيًُ طؼتًٌ و خىديًُ تا ضُْذَ صاٍَ بٌَ بُ طُس ػُوم و 
ُٖط  دََاسطشريٌ ييُْطشاٌْ تًُُناْذا )ُٖسضُْذَ نُ ئةُّ ػةُوم و ُٖطةتطُيُ بشِيَذةاس     

ت و طةةاصيَُٓسٕ(. ػةةهىٍَ ئةةُّ ياسيًةةُ )نةةُ ٖةةَُإ ئاسَةةاٌْ نشدْةةُوٍَ تةةىمخًَهٌ ثًَىيظةة
 نؤََُيطُيُ( دَبٌَ صاٍَ بٌَ بُطُس ػهىٍَ طُسنُوتٓذا.

خشاثرتئ ضُػين َؤديَشٌْ ُٖط  دََاسطشراُْ، سَطُصثُسطتًًُ و ُٖس بُو دىَسٍَ دَصاْني 
ُ سَخظةاْذووَ. طةُسَسِاٍ   فىتباٍَ بُطتًَٓطُيًَهٌ صوَس بىَ بُ ناس ًَٖٓاٌْ سقةٌ سَطُصثُسطةتاْ  

ثُْاتشئ قىسباًْاٌْ سَطُصثُسطتني، يًْهُّ تا  ئَُُؾ، نًَُُٓ ئاطايًُناٌْ بُسيتاًْا نُ بٌَ 
ئًَظتُ يُ فىتباَيٌ ثشوَفًؼٓاَيٌ ئُّ وآلتُدا سوََيًَهةٌ بُسضةاويإ ًًْةُ. ئَُةُ صوَستةش يةُوَوَ       

يًُنإ دَطُسِيَتُوَ بىَ وآلتُنُيإ، طُسضاوَ دَطشيَت، نُ بُٓضُ و سَضَُيُنٌ بُسيتاًْايًُ ئاطا
صوَسيٍُٓ ئُو تًُاْةٍُ   يُ  -نُ فىتباٍَ تًًَاْذا ياسيًُنٌ باصاسِيًُ و بُػذاسيٌ سَؾ ثًَظتُنإ 

 -بُػةذاسٍ دَنةُٕ   1نًَبُسنٌَ دَوسَيًُناٌْ فىتباٍَ و تًُُ ُْتُوَيًُناٌْ بةُسيتاًْادا   نُ يُ
يةُى بىوَتةُ ٖةىٍَ نَُبىوْةُوٍَ ُٖطة       وَنى دياسدَيةُنٌ ئاطةايٌ يًَٗةاتىوَ و تةا سادَ    

ناساييب( يةُ بًٓةُساٌْ    –فىتباَيٌ ئُفشيكايٌ  تًُُناٌْ   سَطُصثُسطتًٌ )يًْهُّ طُباسَت بُ
 فىتباَيذا.

)ٖىو نشدٌْ ئُو ياسيطُسَ سَػجًَظتاٍُْ نُ دَبٓةُ  # وَى َُميىوٕ ُٖسا ْاُْوَ$ئُطُسضٌ 
ْذا ُْٖىونُ ببًظشٍَ، بةُآلّ ئةُّ سَفتةاسَ يةُ     خاوٌَْ تىَخ( سَْطُ يُ ُْٖذِِيَو يُ نًَبُسنًَها

 بُساَبُس ػاطُػهُيٌ ئُسيًٌَٓ تَُاػانشدٌْ نايٍُ سَػجًَظتُنإ بايُخًَهٌ بُسضاوٍ ًًُْ.
ُٖسوَٖا دَبٌَ ئََُُإ يُبُسضاو بٌَ نُ ئُّ ضُػُٓ ػاطُػهُيُ، ُٖسضةُْذَ يةُ دةىاٌْ    

ُتًَهٌ نىََُآليُتًٌ تايبةُتٌ ُٖيةُ نةُ    صاتًٌ فىتباَيُوَ َُٖيذَقىَيٌَ، بىَ صؤسيٍُٓ ئًَُُ دَيي
دَبًَتُ ٖىٍَ خًَشاتش بىوُْوٍَ. ثًاواٌْ سَؾ ثًَظت يُ ياسيًُنذا باػرت خىَيإ دَْىيَٓٔ نُ يةُ  
سابشدوودا يُ بَُٓا و بٓاخُوَ ثًَىَْذيٌ بُ نىيتىوسٍ طةىُْٓتٌ طةجٌ ثًَظةتاٌْ بةُسيتاًْاوَ     

                                                           

يُناٌْ بُسيتاًْا، ضىْهُ ُٖسناّ يُو وآلتاٍُْ نةُ بُػةًَهٔ    تًُُ ُْتُوَيٌ$ْىوطُس بىَيُ ئاَارَ دَنات  -1
يُ ثاْتايٌ بُسيتاًْا )ئًٓطًًض، ئؤطهؤتًُْذ، ويًض و ئرييُْذٍ بانىوس( بُ تًٌُ دًاواصٍ خىَياُْوَ يُ نًَبُسنٌَ 

 ًَْىُْتُوَيًُناْذا بُػذاسيٌ دَنُٕ.
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ٌ  ُٖبىو. يُ سووبُسيَهٌ بُسبآلوتشدا و بُ تًَجةُسِب  ديهةُ يةُ طةٍُ و      ىوٌْ صََةُٕ، ٖةُرَاسيَه
فىتباٍَ بىَياٌْ ويَٓةا دَنةشدَوَ، نشدياْةُ     ُْتُوَنإ ئُو ُْسيت و يًَٗاتىواٍُْ تًَهىَػاٍُْ نُ 

بُػًَو يُ نىيتىوسٍ خىَيإ و بُباستشيؼًإ نشد، يُ ئاناَذا و يُ دًْاٍ َؤديَشْذا فىتباٍَ وَنى 
ئُنشٍَ و بُطتًًََٓهٌ دًٗاْطريَ بىَ َىَسنٌ  سُطًَيب بىَياسيًُى، بُ دىاًْطُيًَهٌ دًٗاًًُْوَ 

 دسوط  داْإ يُطُس ييٌُْ ٖاوبُػٌ َشوَيٌ يُطُس بَُٓاٍ قُدَخُيُنٌ ٖاوبُؾ.
طُسَْ  بُئُجناّ دَياْذٍ ئُّ قُدَخُيُ، ُْتةًُْا يةُ ُٖسَِػةٍُ ًْطةُتًغ )دَسنشدْةٌ      

ٕ بُ ياسيطُسٍ خُتاناس يإ دَسفُتٌ بُ ػًَىٍَ ناستٌ صَسد دا$ياسيطُس يُ صَوئ يإ طضادإ 
بطشَ ُٖسوَٖا يُ ئُصَىوٌْ ئُسيًٌَٓ ثاساطةتين  #( يًَذاٌْ ئاصاد يإ ثٓاَي  بُ تًٌُ بُساَبُس

ئُّ قُدَخُوَ طُسضاوَ دَطشٍَ. داوَس يُ ُٖس نًَبُسنًًَُنٌ تايبُتذا سَْطٌ نُطًَهٌ بةُسسِم  
ياطا و طىُْٓتُناٌْ ئُّ ياسيًُ يةُ ٖةُس    يإ ػًاوٍ طضادإ و طىونايُتًٌ ثًَهشإ بٌَ، بُآلّ

و سووبُسِبىوْةُوٍَ   يإ  ُٖيةُ و تىاْةاٍ ْىاْةذٌْ دُطةتُيٌ      ييًَُْهُوَ طُسضاوَ و دَطُآلت
ُْْطٌ و ئاسيؼُ   بُخؽ دَسَِخظًَينَ و بُسدَواًٌَ ثٌَ ئُدا. ئُّ ياطا و ُْسيتاُْ بُ بٌَ يُصَت

، بُآلّ ئُطُس ياسيطُساٌْ فىتباٍَ ئَُاُْ بُ طؼتًٌ طىَسِاًْإ بُطُسدا بٌَ و طشفت ْني، يُواُْيُ 
نَُيو دَصأْ، ئُو دَّ دَبٌَ بىتشٍَ نُ ئُّ ياطا و ُْسيتاُْ بًضًَُهٌ دَسَنٌ و  بُ طىجناو و بُ

 ُْٖاديٍُٓ ئىَبزٍَ بُ نَُيهٌ دايهاُْ و باونإُْ.
ىَ ئةُّ ياسيًةُ سةىنٌُ    ٖىَطشيٌ صوَس ب  ئُّ سوآًُْ بىَ سيَظاناٌْ فىتباٍَ بُو واتايُ ًًُْ نُ

وصَيُنٌ طُثًَُٓسٍ ُْصٌَ )نىََُآليُتٌ، طًاطٌ( ُٖبٌَ. ئُو نؤََُيطُ ئايذيايٍُ نُ فىتباٍَ 
وَسيذَطًَشِيَتُوَ، بُ ػًَىَيُنٌ ئاطايٌ يُطٍَُ دَصطٍُ ُْٖىونُيٌ نىََُآليُتًذا ٖاوطإ ًًُْ، 

ُنُ ئةُو نؤََُيطُيةُ بةُ    بُ ثًَضُواُْوَ، بُو دىَسٍَ نُ ثًَؼرت ئاَةارَ نةشا، سَْطةُ ًَٖؼةت    
داخشاو يُ ضىاسضًَىٍَ ضًٓطُيًَهٌ دياسٍ يإ يُ ضىاسضًَىٍَ ػىيًََٓهٌ دياسيذا   نؤََُيطُيُنٌ

بىَ خىََإ ويَٓا بهُئ، ُٖسضُْذَ ئُطُسٍ ئُوَ ُٖيُ نُ ئُّ بىَضةىوُْ بَُٓايةُنٌ بُسضةاوٍ    
ٌ ْىيَٓةُساٌْ بةُ ْاوبةاْطٌ    بابُتًاٍُْ ُْبٌَ. سَْطُ ُْٖذيَو يُ ييُْطشاٌْ تًُُنإ، بُػذاسي

ضًين بىسروا يُ دَطتٍُ بُسِيَىَبُسيٌ ياُْناٌْ فىتباَيًإ ثٌَ ْاخىَؾ بٌَ. طُسَسِاٍ ئَُةُؾ،  
   ُ ْىيَٓطةٍُ، بةُ     تُْاُْت ئُو ناتُ نُ خىَؾ خىيكٌ و تايبُمتُْذيًُى نُ ئةُّ ياسيًةُ بىوَتة

ياسيًُنةُ نةُ بُٖايةُنٌ    #ُئًَُة $سووٌْ بُثًٌَ ضُػًَٓو بُساَبُسنٌَ ثًَٓاطُ دَنشٍَ. )ياسٍ 
بتىأْ ْىيَُٓسايُتٌ بهُٕ(، دَييُتُ دَسووًًُْناٌْ طُباسَت # ئُوإ$صوَستش يُوٍَ تًَذايُ نُ 

 بُ طاصإ يُطٍَُ ديرتاْذا دَبىايُ ناسيطُسيًُنٌ طؼتًٌ بُخؼٌ يُ ُٖط  ئًَُُدا ُٖبٌَ.
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     ٌ طؼةتًٌ نؤََُيطةُ و    ئُطُس سوََيٌ فىتباٍَ يةُ ْىاْذْةُوٍَ دَطةُآلتذاساٍُْ ساطةتُقاًْ
دَطُآلتٌ نَىَُآليُتٌ يُبُسضاو بطشئ، ئةُونات سَْطةُ بةضاْني بَىضةٌ ئةُّ ياسيًةُ بىوَتةُ        

 ٌ ٕ       طُْتُسٍ ْانىَنًٌ نىََُآليةُت ( باطةٌ  1983) 1. ٖةُس بةُو دةىَسٍَ نةُ دًَفةشٍ ثًَشطةىَ
ووٍ ْانىَنًًُناٌْ بُسٖةٌَُ نًَبةُسنًَهاٌْ فىتبةاٍَ يةُ تةُواوٍ ًََةز       يًَهشدووَ، ئٍَُُ نُ 

ُ   ثُسَطُْذًْذا بُ ػًَىَيُنٌ طُسطىوسًَُِٖٓس صياتش بىوَ، بىََتُ  . 2دًَطٍُ طىَةإ و َىْاقؼة
دًا يَُاُْؾ بُ يُ بُسضاو ُْطشتين ئٍَُُ نُ ئُّ خىاصَيُ ضُْذَ صياتش بىوَ، ُٖبىوٌْ ئةُو  

ىوَ وسدَ نىيتىوسَ بُ ئُْكُطت تىْذوتًزاٍُْ بُ ػًَىَيُنٌ تايبُت ضىاسدَوسٍ فىتباَيًإ طشتة 
ٖؤطشاٌْ فىتباٍَ $ بُثًٌَ بَُيطُ، دياسدَيُنٌ تا سادَيُى دوايًاُْيُ. دوإ يُطُس تىْذو تًزيٌ 

َ بُسٍ بىوٕ  دا بُ طؼتًٌ ْابُدًًَُ، ضىْهُ و تىْذوتًزٍ نشدٕ ئُبٌَ بُ ٖىٍَ بٌ يُّ بُطتًَُٓ# 
ياسٍ قىََيبُطت  يُ تَُاػانشدٌْ نًَبُسنٌَ بٌَ و سَْطُ ػُسَِْطًَضإ ثًَؽ يُ دَطت ثٌَ نشدٌْ

ًَيَن. تًَطُيؼةتين         ٌَ يةُ دسَيةزَدإ بىَطةت ًَبةُسن ًَتُ ٖةؤٍ ئةُوٍَ ن بهشئَ ياخؤ تُْاُْت بب
ٍ ساطتُقًُٓ يُ فىتباٍَ بًَضاسٕ و تُواوٍ ُٖوَيًإ بىَ #ويٌََ و خىيَشٍِ$ئُقآلًْرت ئُوَيُ نُ بًًََني 

بضاْةشٍَ ئةُويؽ يةُّ    # نٌَدةٌَ طةىَسِ  $ 3يُْاوبشدٌْ دَبُُْ ناس. ئُّ ناسَ دَبةٌَ بةُ ضُػةًَٓو   
بَُٓاوَ يإ يُ نُتىاسدا در بُ نؤََُيطُٕ. ئَُيبُت ئةُو   سواْطُوَ نُ ئُّ ويٌََ و خىيَشِيًاُْ يُ

دَنُٕ بُ ػًَىَيُنٌ ئاطايٌ يإ صاًْاسيًُنٌ نًَُإ يةُ ُٖطةتُ   # طىَسِنٌَ دٌَ$نُطاٍُْ نُ 
ئاطإ، يُ ساَيًَهذا ويٌََ و خىيَشٍِ   طُسَنًًُناٌْ خىَيإ ُٖيُ، يإ بُ تُواوٍ يُو ُٖطتاُْ بٌَ

ْانىَنًدىاص، سَْطُ صوَستش ُْياسيًُنُيإ يُطةٍَُ نؤََُيطةُدا دَسخبةُٕ تةا ْةُياسيًإ يُطةٍَُ       
فىتباَيذا. ئُواٍُْ يُّ ُْياسيًُدا بُػذاسٍ دَنُٕ، بُ سواَيُت ثًةاواًَْهٌ )ُْتةُواو ٖةُراسٍ(    

                                                           

1- Geoffrey Pearson 

ٌ  1989( و ٖاوناسَناٌْ )Murphyَىَسيف ) -2 َْةُصٌَ يةُ نًَبةُسنًَهاٌْ     ( طُداْذووياُْ نُ ئُطُسضةٌ بة
فىتباَيٌ بُسيتاًْا، يُ َاوٍَ بًظت طاَيٌ سابشدوودا سَْطُ صياتش بىوبٌَ، بُآلّ دَبٌَ طىَسِاْهاسيٌ بُسضةاوتش يةُ   

داسداس طُسجنٌ َُٖىوإ بةُ ػةًَىَيُنٌ    صيُٓوَ ئُو ًَذياياُْ نُػًَىٍَ سواًٌْ ًَذياناْذا بؤ ئُّ بابُتُ بذوَ
َُتشطٌ ًَُٖٓس بىَ ْانىَنًًُناٌْ نًَبُسنًَهاٌْ فىتباٍَ سادَنًَؼٔ و دَتىاْني بًًََني نُ ئُّ نةاسَ بىوَتةُ ٖةىٍَ    

 صوَستش بىوٌْ.

3-   ٌ ( يةإ  bjectطةَُبىيًهُ يةُ ًَظةذاقٌ َةُيٌ )      طىاطتُٓوٍَ سوآًًَْهٌ طؤصطُسٍ يةإ  واتايةُن
( ثةآ   displasment) «دٌَ طىَسِنًٌَ  »دا  ديهُ، يُ دَسوْؼًهاسٍ  ضَُهًَهٌ ضَُهًَو بؤ ًَظذام يإ

 دََئًَ.
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يُنٌَ يُ بَُيطُناًْإ بىَ درايُتٌ نشدٕ يُطٍَُ ضًين نشيَهاسٕ نُ بُ تىْذوتًزيًُوَ ساٖاتىوٕ و 
طًاطًًُناٌْ ئَُشِوَنُ ئُواٌْ يُ بةىاسٍ   –نؤََُيطُدا ئَُُيُ نُ طىَسِاْهاسيًُ نىََُآليُتٌ 

نىيتىوسيذا دَطتُوطتإ و سيؼُنًَؽ نشدووَ. ًَٖشؾ ًَٖٓاُْناًْإ بىَ فىتباٍَ )   ساطتُ وخةىَ  
  ْاساطتُوخىَ ناسيطُسٍ سوخًَُٓس بُدٌَ بًًٌَََٗ(، ًَٖشؾ صَويين ياسٍ و ياسيطُسإ بطشيَتُوَ، 

فىتبةاٍَ بىوَتةُ    ًَٖٓاًَْهٌ طشيٓطُ بىَ دُطتٍُ طًظةتٌَُ نىََُآليةُتٌ، طًظةتًََُو نةُ     
 طَُبىويٌَ بىٍَ.

يُّ سواْطُيُوَ، ثُسضُنشداسٍ ساديهاٍَ و َُتشطًذاس بىَ تىْذوتًزيًةُناٌْ فىتبةاٍَ باػةرت    
ٕ   ويَةٌَ $طةاآلٍُْ دوايًةذا، طةُسنُوتُٓناٌْ    ثٍُ ثٌَ دَبشدسيَت. يُّ  بُطةُس  # و خىيَشِيًةُنا

ناسبُدَطتاٌْ ناسا و وصَ نىَْرتوََيهُسَناْذا بىوَتُ ٖىٍَ طُسجنذاًَْهٌ صوَستش بىَ فىتباٍَ، وَنةى  
ًًََٓهٌ داسِووخاٌْ َُٖةُ ييُْةٍُ نؤََُيطةُ. خشاثًةٌ ُْٖةذِِيَو يةُ ييُْةُناٌْ ئةُّ          بُطت

 1970دَيةٍُ    ُّ بايُخ بضاْشٍَ و ثُطًٌٓ يًَهىََيُسَ نىََُآليُتًًُنإ يُداسِووخاُْ ْابٌَ بُ ن
ٌَ. يةُّ         ٍَ ُْٖىونُ يُ دسِدؤْطةٌ و طىَةاًَْهٌ بةُ طةَىص و بةضَوص دَضة ًَبُسنًَهاٌْ فىتبا يُ ن
ثُطٓاُْوَ وَٖا تًَذَطُئ، نُ سَفتاسٍ دَُاوَس و بًُٓساٌْ فىتباٍَ يةُ ياسيطةُدا، ضُػةًَٓو    

تىْذوتًزٍ دذٍ يُطَُيذا ُْدَبىو، بُآلّ سَوتٌ   ُتشطاٍُْ نشيَهاسٍ بىو، نُبُسخىَدإ نشدٌْ ْ
تُواوٍ سووبُسَناًْذا، طُسَسِاٍ ئُّ ْانىَنًًُ ثةُساويَضٍ    صوَسيٍُٓ دًْاٍ بُ طاَاٌْ فىتباٍَ يُ

اْةُ ٖةُسوَٖا بةُسدَواّ بةىو. دًةا يَُاْةُؾ صؤسيٓةٍُ         –و يُ َُٖإ ناتًؼذا ْةاخىَؾ   –
سَوتُيإ بُ سَوتًَهٌ ثشِ يةُ تىْذوتًزيًةُنٌ بةُسبآلو و ضاسَطةُسٍ َُٖيٓةُطش      يًَهىََيُسإ ئُّ 

 دَصاٌْ نُ ػًُاٍُْ ُٖيُ دصَ بهاتُ تُواوٍ نؤََُيطُ.
طُسضاوَنٍُ تا سادَيُى دَطُسِيَتُوَ بىَ ْةُياسيٌ ضةًٓايُتٌ    تؤقًَُٓسَؾ،   ئُّ تًَطُيؼتُٓ

ٍ ئُّ تًَطُيؼتُٓ، سَْطُ يةُ بايةُخٌ   يُ فىتباَيذا، ُٖس وَنى ئُو ًَٖشػاٍُْ، نُ بىوُْتُ ٖىَ
وَسطشتين ْاتُْذسوطت يُ ئىَبزَيُنٌ تا ئةُّ    طَُبىيًهٌ فىتباَيُوَ طُسضاوٍَ طشتيبَ. نَُيو

سادَيُ ػايًًَُٗٓس و ناسيطُسيذاُْس، نُ سوََيًَهٌ صيٓذَطٌ يُ بةُديٗاتين طًظةتُّ و تةُنىصٍ    
ذ نُطًَهٌ نًَُؼُوَ، دَبًَتةُ ٖةىٍَ   نىََُآليُتٌ ُْٖىونُيًذا ُٖيُ، تُْاُْت يُ ييُٕ ضُْ

دَيُسِاونًًَُنٌ َُتشطًذاس. يُو دوَخُدا ئُّ ثشطًاسَ ديَتُ ئاساوَ نُ ئايا ئُّ ئىَبزَيةُ تةا ئةُو    
سادَيٍُ نُ ضاوَسِواٌْ يٌَ دَنشا ػايٌ ًَُٖٓس بىوَ، يإ تًُْا ئَُُ صوَستش بًاْىويُى بىوَ بةىَ  

ًَٖٓةةُسَ بةةُآلّ ْةةاتىاٌَْ  ئىَبزَيةةُنٌ صوَس ػةةايٌخىيَشِيطةةُسٍ؟ يةةإ ئُطةةُس بُسِاطةة  فىتبةةاٍَ 
ٍَ بهةات، ئةُو نةات ضةًىَٕ دَتةىاْني ًٖىاَةإ بةُ َاْةُوٍَ ْةُصٌَ          # خىيَشِيًُنإ$ نىَْرتَو
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نىََُآليُتٌ بٌَ؟ بَُٓاٍ ُٖسدوو ئُّ ثشطةًاساُْ يةُّ دَيُسِاونًًَُدايةُ، نةُ ػةُٖىاًًُْت و      
ٌ ضاوَديَشنشدٕ يإ َُيًٌ دٓظٌ و ػُسِخىاصٍ نىَْرتوَ ديهةُ ة طةؤسِإ و      ٍَ ْانشئَ ة بُ وتُيُن

قُسَبىوٍ سابشدوو بُسدَواًٌَ ثٌَ ْادسٍَ. ُٖسوَٖا سَْطُ وَسصؾ بةُ ػةًَىَيُى دَيًٓايًةُنٌ    
طشيٓطُإ طُباسَت بُ طُسطشتين ئُّ نىَْرتوََيُ ثةٌَ بةذات. خةىاصساويٌ صيةاتشٍ فىتبةاٍَ يةُو       

و ُٖسوَٖا خىَػُويظتًٌ نًَبُسنًَهاٌْ دةاٌَ   وآلتاٍُْ نُ يُّ دوايًاُْدا تًًَاْذا بىو بُ باو،
نىيتىوسٍ دًٗاٌْ، دَييُتٌ بىَ ئُوَ ُٖيُ نُ فىتبةاٍَ يةُ سووبةُسٍ      دًٗاٌْ وَنى بُػًَو يُ

 ًََزوويًذا بُدَيًٓايًُوَ بُّ ػًَىَ تا َاوَيُى دًًََََٓتُوَ. –دًٗاٌْ 
يةُ بُساَبةُس ئةُّ    ئًَظتُؾ يُ دواٍ ئُو َُٖىو بَُيطاٍُْ ًَٖٓاوَُتةُوَ و بةُ طؼةتًٌ    

دَسووْؼًهاسيًُ يُ فىتباَيذا خظتىَُتُ بُس ضاو، دََُوٍَ ئةُّ   -بُساوسدنشدُْ نىََُآليُتًًُ
 ُ   بُػُ بُ وتُٓوٍَ بريَوَسيًُنٌ خىَّ نىَتايٌ ثٌَ بًَِٗٓ. ئُّ بريَوَسيًُ ٌٖ ناتًَهُ نُ َٔ ية

اٌْ ػَُُ يُ ويَظتٍُ ثاطذا تٌَُُْ ًََشَٓذاَيًذا يُ ُٖواٍ ياوٍ و طاسدٍ دواًْىَسِوَناٌْ سوَر
ّ دَنشد نُ خَُيهًإ يُ طُْتُسٍ ػاسَوَ بىَ ياسيطٍُ فىتباٍَ #ثاطُ تايبُتاُْ$ضاوَسِواٌْ ئُو 

     ُ دَطةتٍُ نةىسِاٌْ    دَبشد و يُو يػُوَ دَياًًَْٗٓاوَ. ئُو سيةضَ دسيَزاْةٍُ نةُ يُطةٍَُ دَطةت
ؼةتًَين ثةاَيتىَ ضةًَهٔ و طةُوصَ     ًََشَٓذاٍَ و فشَرَٕ، يُ ًَْىإ ئُو ثًاوَ نت و َتاٍُْ نةُ ث 

ناًْإ بُطتبىو، ثاَيتىَيُى، نُ نىتاَيٌ باوٍ نشيَهاساٌْ ئُودَّ بىو. يُ بىٌَْ طُسَاوٍ ديضٍَ و 
دوونَُيٌ دطُسَدا، يُ دَيُوَ يُ ٖاوثًَىَْذٍ خىَّ يُطٍَُ ئُواٌْ ديهُدا ُٖطتِ بُ خىَػةشاَيٌ  

اْظاصيٌ ػىْاغ بُثًٌَ ضًين نىََُآليةُتٌ  دَنشد. ئُّ ٖاوثًَىَْذيًُ دَنشٍَ بُ ضُػًَٓو ٖاوط
و دٓظٌ بضاْشٍَ، بُآلّ ُٖسوَٖا ُٖطتًَهٌ يُنُيٌ َُُٖ ييُُْ بةىو، ُٖطة  خاوَْةذاسيَ     
ثًَطُيُنٌ دياسيهشاو يُ ضىاسضًَىَيُنٌ طًظتَُاتًهٌ نىََُآليُتًٌ ُٖسضُْذ يةُ صؤسيٓةٍُ   

و َٔ يةُ بُػةٌ طةُسووٍ ػةىيَين     ييُُْناُْوَ بهشٍَ سَخُٓ يٌَ بطريدسٍَ. دواٍ نات رًََشيَ
ًَةىإ           بًُٓساْذا بىوّ و يُ ساَيًَهذا نةُ يةُ ٖةُس ضةشنُيُنذا ضةاوَسِواٌْ دَنةشا ٖةُتاو يةُ ْ
ًَيَن، بةُ خؤػةشاَيًُوَ سَوتةٌ طًظةتَُاتًهٌ يةاسيِ يُطةُس ضةًٌُُْ         ُٖوسَناْذا طُسدَسب

، نُ ناتةزًََشيَو  ياسيطُدا ضاويًَذَنشد، بُآلّ ُٖط  َٔ يُو ناتُدا ُٖسوَنى ئُّ ُٖطتُ بىو
تُواونُسٍ يُنذيٌ بىوٕ و ٖةًض ناًَةإ     ثًَؼرت يُ ويَظتطٍُ ثاطذا ُٖبىوّ. ئُّ دوو ُٖطتُ

ُْياْتىاٌْ بُ تًُْايٌ يُ َٓذا دسوطت ب . ػُوم و ٖىَطشيٌ بىَ ياسٍ بُ نىٍَََُ و بُػذاسيُتٌ 
 ا دىدا ًًُْ.فىتباٍَ و ػُوم و ٖىَطشيٌ بىَ ٖاوْؼًين و ٖاوثًَىَْذيٌ يُطٍَُ ديرتاْذ
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 يةكةمني ثةناطة

 
دَتىاْني بًًََني يُ بشِيَو ييٌُْ دًاواصَوَ يُ ًَْىإ صَويين ضًٌُُْ فىتباٍَ يُطٍَُ، ضةًُُُْ  

ُ     –طُوصَناٌْ ديَٗاتُناْةذا   دًاواصيًةُنٌ ئةُوتىٍَ ًًْةُ، يةُ      - 1نةُ بابةُتٌ ئةُّ بُػةُي
ئةةُّ ػةةىيَٓاُْ بةةىَ تًَجُسِاْةةذٌْ نةةاتٌ بًَهةةاسٍ نةةَُيو وَسدَطةةشٕ،   بةةُسيتاًْادا يةةُ ٖةةُسدوو

ُٖسدوونًؼًإ يُ ٖؤػٌ دَُاوَسدا بىَ طاصنشدٌْ ويٍَُٓ ُْتُوٍَ بُسيتاًْا سوََيًَهٌ طشيٓطًإ 
ًَِشاوَ. بُػةذاسٍ دُطةتُيٌ خةَُيو يةُّ دوو ػةىَيُٓ طُسطةُوصَدا بةُثًٌَ ْةُسيت، يةُرَيش           ط

آليُتًذا بىو، بُ ػًَىَيُى نُ نشيَهةاسإ يةُ ػةىيَُٓ ثةشِ يةُ      ناسيطُسيًُنٌ صوَسٍ ضًين نىََُ
و ضةًُٓ ْاوَْذيًةُناًْؽ يةُ ػةىيَُٓ       طجشِاويًُنٌ صوَسَوَ دادًَْؼة   سُػًُُتُناْذا بُ تًَو 

طُسطُوصَناٌْ دَسٍ ػاسَوَ ػىيًََٓهًإ دَدوَصيًُوَ. ُٖس بُّ ٖىَنةاسَوَ، سَْطةُ خىيَٓةُسٍ    
   َ اوَس، وا بضاْةٌَ باطةهشدٕ يُطةُس ضةًُٓ ْاوَْذيًةُناٌْ      ثُسِتىونًَو يُطةُس نىيتةىوسٍ دةُ

ًًَُ. دًةا يةُوٍَ نةُ دَيٗاتةُنإ يةُ سابةشدوودا بةىَ         نؤََُيطُ يُّ ثُِستىونُدا ناسيَهٌ ْابُد
بُػًَهٌ بضىوى يُ نشيَهةاسٍ طةىوُْتٌ نةُ نُطةاًَْهٌ طةُسصيٓذوو و طةُيَُوىاص بةىوٕ        

س و ُْٖىونُيًًُنٍُ بةىَ خُسدًطةُسَناٌْ   سانًَؼُس بىو. ُٖسوَٖا دًا يُ سانًَؼُسٍ ُٖسَ صوَ
يىوٍُْ نةَُيو وَسطشتٓةُ يةُ صَوٍ و صاس و ئارََيةذاسٍ وَنةى ػةىَيًَٓو بةىَ         ضًين ثانتاو )نُ 

ًَشناسيًةُنإ(، ئةُّ ػةىَيٓاُْ ًَظةذاقٌ خةُسدًٌ         ًَجُِساْذٌْ ناتٌ بًَهةاسٍ و ضةاينًًُ ف ت
 سُػًُُتٌ صوَسٍ خَُيو ًًُْ.

دىَساودىَسَناٌْ خُسدًٌ سوَراُْيٌ ناآلوَ   ٗاتُنإ، يُ ْىيَٓطُطُسَسِاٍ ئَُُؾ، ويٍَُٓ ديَ
بُ ضاو دَبًٓشئَ. بابُتًرتيين ئُّ ويَُٓطُيُ بىَ يىوُْ يُ ْاوَسِوَنٌ باْطُػُناٌْ ناآلدا بةُدٍ  

دَسٍ ػاسَوَ  سووداوَناًْؽ يُ  دَنشئَ، بُآلّ سووداوَناٌْ صؤسيٍُٓ دساَا تُيُظًضيىًًَُْ ثشِ يُ 
ٕ. ضريؤنُ ثًَىَْذيذاسَنإ بُ رياٌْ ديَٗةات و بىَضةىوُْنايإ طةُباسَت بةُ ػةىيَُٓ      سوو دَدَ

طُسطُوصَناٌْ دَسَوٍَ ػاس يُ ئًٓطًًض و بةُسيتاًْادا سوََيًَهةٌ صيٓةذَطًًإ يةُ فةاَهشدٌْ      
                                                           

دا يُ نؤبىوْةُوٍَ  1992نُ يُ ئؤنتؤبشٍ # ئًتًٓو و ديَٗاتُنإ$نشؤنٌ ئُّ بُػُ، وتاسيَهُ يُريَش ْاوٍ  -1
يةُ   1993سؤرُٖآلتٌ يُْذَٕ، ُٖسوَٖا يةُ َاسطةٌ    دَسوْؼًهاسٍ و ُٖسيٌَُ نىيتىوسٍ طؼ ، يُ صاْهؤٍ$

 يُ صاْهؤٍ يُْذَْذا خىيَٓشايُوَ.# طشووثٌ يًَهؤَيًُٓوٍَ ْىٍَ طُباسَت بُ ئًتًٓهُنإ$ًََضطشدٍ 
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يةُ   بشيَتًًةُ    دا ُٖيُ. ئُوٍَ نُ يُّ بُػُدا يًَهذاُْوٍَ يُطُس دَنةشٍَ، #َرياتٌ ُْتُوَيٌ$
ُ     خىدئاطاٖاٍُْ دَييُتُ ُْتُوَسَُْٖذٍ ْا   يًُناٌْ ديَٗات؛ بُ تايبةُت ئةُو دَييُتاْةٍُ نة

ثًَٓاطةُ   ئَُشِوَ يُ سيَطٍُ ٖاوواتانشدُْوٍَ بُسيتاًْايٌ بىوٕ، يُطٍَُ طجٌ ثًَظت بىوْةذا، يةُ   
 سَطُصثُسطتاُْ يُ ُْتُوٍَ بُسيتاًْا تًَهٍَُ دَبٔ.

ُ    خاَيٌ دَطجًَهشدٌْ ئُّ ػًهاسيًُ )بُنَُيو وَ  ئَُشِوَنةُ يةُّ     سطةشتٔ يةُ صاساوَيةُى نة
صََُُْ ثىَطت َاسنظًظتًًُدا تا سادَيةُى يةُ بةاو نةُوتىوَ( يةُ درواصيًُنةُوَ طُسضةاوَ        

تًَطٍُ صوَسيٍُٓ ئُو نُطاُْ دايُ نُ ُٖطتًاسٕ بُ باسودوَخٌ نؤََُيطُ و بةُ    يُ  دَطشيَت، نُ
يإ يٌْ نُّ طجٌ  –دىَسَيُ، خَُيو سَطُصثُسطتني. درواصٍ ئاَارَ ثًَهشاو بُّ   طؼتًٌ در بُ

صوَستش طُسضاوٍَ ضًَز و خُوُْ طُسصيٓذوويٌ ًَُٖٓسَنإ دَطُسِيَُٓٓوَ بةىَ ديَٗةات،    –ثًَظتإ 
سَْطةُ   1بُآلّ ئُطُس طجٌ ثًَظتاٌْ بُسيتاًْا يُطٍَُ غُيشٍ طجٌ ثًَظتُناْذا ببُٓ ٖاوػىْاغ

ًْؼتُاُْ طُسطةُوص و دىاُْنُياْةذا بةُ     ػًَؤَيُنٌ طُسطىوسًَُِٖٓس و ْاخىَؾ خىَيإ يُطٍَُ بُ
 بًَطاُْ بضأْ. سَؾ ثًَظتُنإ بُ ػًَىَيُنٌ ئاطايٌ ديَٗات بُ وَٖا طُسضاوَيُى ْاصأْ.

سةىصووسٍ تةا سادَيةُى ناتًاْةٍُ       ئُّ باطُؾ دووييٌُْ ُٖيُ، ييٌُْ يُنُّ بشيَتًًُ يُ
ًَظةتإ يةُ صؤسيٓةٍُ طىْةذ و ػةاسَ بضةىونُناٌْ ْاوضة        ٍُ غةُيشٍ ثًَؼةُيٌ   غُيشٍ طجٌ ث

ئُطُسضةٌ   بةُّ واتايُيةُ نةُ     بُسيتاًْادا، دًا يُ نىيَشَسٍَِ و سيَطُناٌْ قُساغٌ ئةاو. ئَُةُ   
سووداوٍ سَطُصثُسطتاُْ، بُ دَطُُٕ سوو دَدَٕ، بُآلّ ناسداُْوٍَ ئًَُُ يُ بُساَبُسٍ ئاطايٌ 

ذايةُ. ئةُّ ُٖطةتُ    ثًَظتُنإ تةا سادَيةُى دَيةُسِاونًٌَ يُطُيَ     ُْبىوٌْ سىصووسٍ غُيشٍ طجٌ
دَتىاٌَْ صوو تًَجُسِ بًَت و يُ يُنَُني تىوػًاسيذا بًَتُ ئاساوَ و سَْطًؼُ تةًُْا يةُ دذيةُتٌ    
سوآًُْ طُسَتايًُناياْذا خىَ بٓىيَينَ. صوَسيٍُٓ نات خةَُيو بةُ طةُخ  ُٖوَيةذَدَٕ بُطةُس      

صووسٍ غُيشٍ طجٌ ثًَظتإ ُٖط  دَيُسِاونًٌَ خىَياْذا صاٍَ بٔ و يُ ناسداُْوَ يُ بُساَبُس سى
سَفتاسيَهٌ باؾ و ئاطايًإ ُٖبًَت. ئُطةُس ئةُو سَػجًَظةتٍُ سووبةُسِووٍ دَبًٓةُوَ، نةىسَِ       
َٓذاَيًَو بًَت، ئُو ناتُ سَْطُ يُ بُساَبُسيذا سَفتاسيَهٌ دَيظىَصاَُْإ ٖةُبٌَ. بةُ طةُخ     

                                                           

صؤسيٍُٓ بىاسَناُْوَ دَبىايُ تُطةُيرت و ثىوختةُتش بهشايةُ و     دَبٌَ قبىوٍَ بهُئ نُ ئُّ باطٍُ ئًَشَ، يُ  -1
ٍَ بجشطةني َُبُطةت يةُ وتةُصاٍ )غةُيشٍ طةجٌ         صؤسيٍُٓ طشمياُْناٌْ َؼتىَِشيإ يُطُسَ. بؤ يىوُْ، دَنةش

ثًَظت(ضًُ؟ بُناسطشتين ئُّ وتُصا  ئُسيًًَُٓ، سَْطُ ًْؼاْذَسٍ طجٌ بىوٌْ طشوػت بٌَ يُ خُياَيٌ ئًَُةُدا،  
َنةاٌْ َشؤظةُ   ًٖض واتايُنٌ ػةًهاسيًاُْ، بُنةَُيو ًًْةُ، ضةىْهُ ضُػةُٓ دؤساودؤس      بُآلّ بُ دَيًٓايًُوَ بُ

 ػىْاغ و خُياَيطُيًَهٌ دؤسبُدؤس دَطُثًَُٓٓ طُس طشوػتذا.# غُيشٍ طجٌ ثًَظتُنإ$
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سَِصايُتًُإ ُٖبٌَ. طُسَسِاٍ دَنشٍَ يُ ييًَُْهٌ سَفتاسيٌ ديرتإ بُ ػًَىَيُنٌ ثاطاوَُٖيطش ْا
ئَُُؾ، طجٌ ثًَظتًَو وا ئُصاٌَْ نُ غُيشٍ طجٌ ثًَظتُنإ َشوَظاًَْهٌ دًاواص و بًَطاْةُٕ و  

دَبًٓني بُػًَو يُّ باطُ بُ تُواويٌ بابُتًاُْيُ و يةُ وسدبىوْةُوَ يةُ     يُ ئُوإ ْني. بُّ دىَسَ 
 ناسداُْوَناٌْ ديرتاْذا خىٍَ دَْىيَينَ.

هٌ تايبُت يُّ بابُتُ صوَستةش ضةًًَُتًًُنٌ دَسووًْةٌ ُٖيةُ و يةُ ُٖطةت و       بُآلّ بُػًَ
دا طةةُباسَت بةةُ ػةةىيَُٓ  –  طةةجٌ ثًَظةةت و   سَؾ ثًَظةةت   –خًاَيةةُناٌْ ٖةةَُىوَإ 

طشووثةٌ سَؾ  $طُسطُوصَناٌْ بُدَس يُ ُٖسيٌَُ ػاس، دَبًٓةشئَ. يةُنًَو يةُ ئُْذاَةُناٌْ     
يَهدشاواٍُْ نُ باصٍُْ ناسَنُيإ طةُباسَت بةُ   )ئُو س# ثًَظتاٌْ خىاصياسٍ ثاساطتين ريٓطُ

ثًَىَْذٍ سَؾ ثًَظتُناُْ يُطٍَُ ديَٗاتُناْذا( ئُّ بابُتةٍُ بةُ وتٓةُوٍَ ئةُّ تاَُصسوَيًةُوَ      
ٕ    نىست نشدووَتُوَ نُ دا ساوَطة َ و ُٖطةت بةُ ْةاَىَيٌ     1بتىاٌَْ يُطةُس يىوتهةٍُ طةٓىدوَ

يَو يُ طجٌ ثًَظتإ يةُ ثًَىَْةذيٌ طةشتٔ    طشف  بشِ  ُْنات. طشفت ئُو خىتىوسَيُ ًًُْ، نُ يُ
يُطٍَُ سَػجًَظتُناٌْ ُٖسيٌَُ دَسَوٍَ ػاسَدا طُسضاوَ دَطةشٍَ، بطةشَ طةشف  صوَستةش ئةُو      

يُ خىدٍ ئُّ ُٖسيَُاُْوَ دَخًضٍَ، ئٍَُُ نُ ئاخؤ نُطًَو دَناسيَت يُويَةذا    خُياآلُْيُ، نُ
 ُٖطت بُ ْاَىَيٌ ُْنات.

ػٓا و تُْاًٖذا، وَنى صوَسيٍُٓ ُٖطتُنايإ، يُ ئةُصَىوٌْ  ُٖط  بىوٕ، يُ ػىيًََٓهٌ ئا
طُسَتايٌ دُطتُيًُاُْوَ طُسضاوَ دَطشٍَ، يإ يُ نُتىاسدا  يُ ضىًًَُْتًطُيًَهٌ طؤصطُسيٌ 
و نَىَُآليُتٌ تايبُتُوَ نةُ يةُ سيَطُياْةُوَ يةُ دُطةتَُإ ئاطةا دَبةني. دُطةتٍُ َةشَوظ          

ٌ. ٖةُس بةُّ ٖىَيةُؾ يةُ بةُس ئةُوٍَ بتةىاْني يةُ         ًَُٖؼُيًرتئ و بُسدَواَرتئ ثُْاطُيُت
غُسيبُ ُْصاْني دَبٌَ ة ئُّ ُٖطتَُإ ُٖبٌَ نُ ئُو ػىيَُٓ )   َاٍَ يإ    ػىيًََٓهذا خىََإ بُ

 ػاس يإ وآلتًَو بًَت( دسيَزَ، يإ ْىاْذُْوَيُى يُ دُطتٍُ خؤَاُْ.
بشِيَو يُ خةُياَيٌ طؼةتًٌ    ًَََزوويًُناٌْ –يُّ بُػُدا، ضىًًَُْتٌ و سيؼُ نىََُآليُتٌ  

)خُياَيطُيًَهٌ وَى ضَُهًَهٌ دَسووْؼًهاساٍُْ ويَٓاٍ ْاخىدئاطاٖاُْ( طُباسَت بةُ ْاوضةُ   
ًَةو             طُسطُوصَناٌْ بُدَس يُ ٖةُسَيٌُ ػةاس وَنةى ضُػةُٓ ثُْاطُيةُى ة يةإ بُػةًَهٌ ة ي

ين ئًَُُ يةُ  ثًٍُ يُنَُذا تًَطُيؼت  يُ دَدََُوَ. بَُٓا و بٓاخٍُ باطُنٍُ َٔ ئَُُيُ نُ 
ْاوضُ ديَٗاتًُنإ وَنى تًَطُيؼتُٓاُْ يُ دُطتٍُ خىََإ و يُ ثًٍُ دووََذا ئٍَُُ نُ ئُّ 

                                                           

1- Snowdon .)ْاوٍ بُسصتشئ نًَىٍ ويًضَ )يُ بُسيتاًْادا 
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ثًَظةت تًًَةذا ُٖطةت بةُ ْةاَىَيٌ       دُطتُيُ، دُطتٍُ طجٌ ثًَظتُ، ُٖس بىَيُ، غُيشٍ طجٌ
 دَنات.

ْةابٌَ  طىصاسٍَ يُنُّ َؼتىَشًَُِٖٓس ًًُْ، يإ يٌْ نةُّ بةىَ ٖةىَطشاٌْ دَسووْؼةًهاسيٌ     
 –ٖاويَةزيٌ دَنةُئ بةىَ دياسدَنةاٌْ دَوسو بةُسَإ        بُسدَواّ دٍ َؼتىَشِ ًَُٖٓس بٌَ. ئًَُُ 

. ئةُّ ديٗاويَزيًاْةُ بةُ    -ئُو ػتاٍُْ نُ ُٖسدَّ يُطَُيًاْذا طُسوناسَإ ُٖيُ   بُتايبُت بىَ
ًَو يةُ  ػًَىَيُنُ، نُ دَنشيَت ْاوٍ ديٗاويَزٍ يُطُس بَُٓاٍ تًجٌ دُطتُيٌ يٌَ بٓةشٍَ. يةُن  

بُسُٖطترتئ ػتُ َاديًُناٌْ ُْٖىونُ ))ئىَتىََىبًٌَ((ةُ، بُو دىَسٍَ نُ يُ بُػةٌ دوايًةذا   
ٍَ. طشيٓطةٌ ئةُو           ًَُُٓوَ، بةُ ساػةهاوٍ بةُثًٌَ دُطةتٍُ َةشَوظ فةاّ دَنةش بَُيطٍُ بَى دَٖ
خىاصَطُيٍُ بُثًٌَ دُطتُ داسِيَزساوٕ يُ طًظتَُاتًو نشدٌْ بُػًَهٌ طةُوسَ يةُ ئةُصَىوٌْ    

تًَؤسٍ دَسووْؼًهاسيؽ دَبًٓذسئَ، بُآلّ يةُ سووٕ نشدْةُوٍَ    اٍُْ َشوَظذا، تُْاُْت بُ بٌَسوَر
ثًَطُ طُػُيًُناٌْ ئُّ خىاصَطُيُ و ديةاسيهشدٌْ سوََيةٌ ًَُٖؼةُ بُسضةاويإ يةُ ثشوَطةٍُ       
ٖؤمشاْذا، ُٖسوَٖا يُ دياسيهشدٌْ ػًَىٍَ سَفتاسَناياْةذا، دَسووْؼةًهاسيٌ ناسيطُسيًةُنٌ    

دَتىاٌَْ وَآلّ بذاتُوَ، نةُ بىَضةٌ     ئُّ تًؤسَ  ُٖيُ. طشيٓطرت يُ ُٖسضٌ ئَُُيُ، نُدًاواصٍ 
ًَىَْذيًةةُ         ئةُّ خىاصَطُيةُ دياسدَطةةُيًَهٌ دًةا ْةني، بطةةشَ سيؼةُيإ يةُ ريةةاٌْ طةؤصٍ و ث
نىََُآليُتًًُناياْذايُ، ُٖسوَٖا ضًىَٕ دَتىأْ ثشوَطُ دَسووٕ سَواًًُْنإ و ُٖط  دَسووٌْ 

 او و ثشوَطُ بُسبآلوَنإ يُ باصٍُْ رياٌْ طؼتًًذا ثًَىَْذيٌ بذَٕ.يُطٍَُ سوود
خُياَيُنايإ طُباسَت بُ ْاوضُ طُسطُوصَناٌْ بةُدَس    بُثًٌَ ئَُُؾ ناسيَهٌ بُدًًَُ نُ

 –و بُ ػًَىَيُنٌ تايبُت وَنى دُطتُيُنٌ طجٌ ثًَظت  –يُ ُٖسيٌَُ ػاس وَنى دُطتُيُى 
هاساُْوَ يًَهذَيٓةُوَ. وَنةى ًَُٖؼةُ، يةُّ بىاسَػةذا ئةُو       يُ ْىيَٓطُيُنٌ تُواو دَسووْؼً

وػاٍُْ َشوَظُنإ بُناسٍ دَبُٕ، بُػًَهٌ بُسضاوٕ يةُ ًْؼةاُْناٌْ خُياَيةُ دوايًةُناًْإ.     
بشِيَو يُو وػاٍُْ نُ بىَ ثُطٓهشدٌْ دياسدَ طشوػتًًُنإ )وَنى نًَى، ضىَّ و سيَطُ و...ٖتذ( 

سدٕ، ػإ، نَُُس، ئةُْطىوغ، ثةٌَ، دَّ و تةُويٌََ، خةَُيو     بُناس دَبشئَ بشيَتني يُ: طُس، طُ
 ْاوصَد دَنُٕ. # دََاس$ػاس و ضىَّ و ػُقاّ بُ #طًًُناٌْ$ثاسنُنإ بُ 

( نةُ خةىٍَ   1983دَييُتُناٌْ ئُّ خىاصَطُيُ ُٖسدَّ ئةُسيَين ْةُبىوَ، نًةت تةاَع )    
اسَت بُ طشوػةت، يُطةُس   ًََزووْىوطًَهُ، يُ يًَهىََيًُٓوَنٍُ يُطُس سواْطُ دًاواصَنإ طُب

سابةشدووٍ دووسدا، بةُس يةُ دَطةُآلتٌ طشوػةت ثُسطةتًٌ "ػةىاًٌْ          ئَُُ باغ دَنا نُ يُ
َىَديَشٕ" بُ طُس سواْطُنايإ طُباسَت بُ ْاوضُ ديَٗاتًًُنإ و ناتًَو ئةُّ ْاوضةاَُْإ بةُ    
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ُٖسيٌَُ ػاس دَطضىو دَصاٌْ، بُػطُيًَو يُ ْاوضُ طُسطُوصَناٌْ دَسَوٍَ  َُتشطًذاس يإ يُ
 بُ ضَُهطُيًَهٌ وَنى ))بايؤى(( ئاَارَيإ بىَ دَنشا. –بُ تايبُت بُسصايًُنإ  –

طُسَسِاٍ َُٖىو ئَُاُْؾ، ئًَُُ ْابًٓني ئُو وػاٍُْ ثًَىَْذيًإ بُ دَصطٍُ صاوصيٌَ َةشوَظ  
ظةتُ ئةُو   دَبًَت، بُ صوَسٍ بىَ ثُطًٌٓ دياسدَ طشوػتًًُنإ بربيَُٓناس، بُآلّ يُّ بىاسَدا ثًَىي

بىَ طُياْذٌْ ْاَُناٌْ َُٖىو سوَريَو طُسداًْإ دَنات، يُ # ثُتٌ ثىَطتُضٌ$طىْذاٍُْ، نُ 
نُطايُتًًُنٌ ناستىًًَُْ ُٖس بةُّ ْةاوَ. َشوَظًَهةٌ صؤس     1#ثُتٌ ثىَطتُضٌ$بُسضاوَإ بٌَ. 

آلو ديؤظاُْ، نُ ْاٍَُ داًْؼتىاٌْ دَوسوبُسٍ ْاوضُيُنٌ ديَٗاتٌ و خىَؾ و ُٖطت بةضوئَ بة  
نُ يُ يُ ََُهٌ رْإ دَضٔ ة تايبُمتُْذيًةُنٌ ػةاياٌْ     –دَناتُوَ. طشدَناٌْ ئُّ دَظُسَ 

ٍَ ََُهةذا ػةتًَهٌ         طُسجنًإ ُٖيُ: طىٍَ ََُهًإ ًًْةُ، بةُآلّ ٖاوضُػةٔ بىوًْةإ يُطةُ
ئاػهشايُ. ئُّ يًَهضىوُْ يُ سادَبُدَسَ، ُٖسوَطةا يىوُْيةُى يةُ يةُنًَو يةُ تايبُمتُْذيًةُ       

نُ ئًَُُ يُطُس سووبُسيَو سادَوَطتني و دىوَيُ   ٌْ ئُصَىوُْنايإ، واتُ ئُّ ُٖطتُطؼتًًًُنا
دَنُئ، نُ ئُْذاٌَ دُطتُيُنُ و ئُو دُطتُيُؾ دُطتُيُنٌ رْاُْيةُ، يةُ ثُساويَضيؼةذا    

ٌ $دَبٌَ ئاَارَ بهشيَت، نُ بىيُس و سووداوَناٌْ ناستىٌَْ  وَنةى ػةتًَو يةُ    # ثُتٌ ثىَطتُضة
وو دَدات، واتُ دَيُيةُى نةُ سواْطُطةُيًَهٌ صوَس دًةاواص؛ وَنةى دوايةني       دا س1950دَيٍُ 

طةةُسدٌََ ثانىخةةاويَين دَْىيَٓذسيَتةةُوَ، ئةةُّ ويَٓةةا و خُياَيهشدْةةُ طةةُباسَت بةةُ دَظةةُسَ   
طىْذًْؼُٓناٌْ بُسيتاًْا يُ ٖىَناسطُيًَهٌ ًََزوويًُوَ طُسضةاوَ دَطةشٕ، ُٖسضةُْذَ تةًُْا     

ُٖسوَٖا دوايني دَوساًَْو بىو، نُ ػًُاٍُْ  1950ُيُ. دَيٍُ سَُْٖذيَهٌ خُياَيجُسوَساٍُْ ٖ
ئُوَ بىو ثىَطتُخاٍُْ ْاوضُيٌ ة يٌْ نُّ يُ ْاوضُ ػاسيًُناْذا ة بُ دَط  نضًَو بُ ْةاوٍ   
طاطًَٓش بطُسِيَت، ُْى بُ دَط  ثًاو يإ رًَْو بُ ْاوٍ ثًَتًٌَ، بُآلّ باطهشدٌْ ثةرت يةُباسٍَ   

 َ بىَ بُػُناٌْ دواتش.دًًًَََُٖٓو  ئُّ بابُتُ
بُػُ طُيٌ دىَساودىَسٍ ْاوضُ طىْذًْؼُٓناٌْ بُسيتاًْا، بُ ثًَض و ثًىوضٌ ُْسّ و ضني و   

ٍَ وَنةى          ًَؼُآلُْ دىاُْناًًْةُوَ نةُ وَنةى ئُْذاَةُ تىونٓةُناٌْ دُطةتُيُ، دَنةش يَى  و ب
وْةٌ نةُ يةُ    دُطتُيُى ضاوٍ يٌَ بهشٍَ نُ يُ بُساَبةُسٍ َشوَظةذا داْةشاوَ. ضةًَزيَهٌ دَسو    

صؤسيٍُٓ ْاوضُناٌْ بُسيتاًْادا ُٖيُ بُ سادٍَ دميُُْ دَسَنٌ و بُسُٖطتُناٌْ بايُخٌ ُٖيُ. 
بُثًٌَ ُٖس ضُػُٓ ٖضسيَهٌ دَسووْؼًهاساُْ، تًَهُآلويو يُ ئاطىودَيٌ و ػُٖىاًًُْتًَو نةُ  

                                                           

 1987، (Verridge( و بًَشير )Cunliffeبؤ يىوُْ بشِواُْ نؤًًْف ) -1
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ٌ ئةةُصَىوٌْ َٓةةذاَي  ئةةُو دميُْةةُ طشوػةةتًًاُْ دَةُْةةُ ٖؤمشاْةةُوَ، بةةُ َظةةىَطُسيًُوَ يةةُ
 بُسََُهاُْوَ طُسضاوَ دَطشٍَ.

يُ نىستُ ْىوطشاوَناٌْ دَسووْؼًهاسإ طُباسَت بُّ بابُتُ، تًَطُيؼةتين دةَُاوَس يةُ     
داسِيَزٍ بةىَ   ْاوضُ طىْذًْؼُٓنإ بُ ػًَىَيُنٌ تُبا يُطٍَُ تًؤسٍ باطهشاو يُّ بُػُدا، ضَُو

طةُ باوَنةاٌْ )نؤََُيطةُ(    ( بشِواٍ وايةُ نةُ طةىَساٌْ تًَ   1993) 1نشاوَ. سوَبًَشت ًٖٓؼًىود
ْاوَْذيًُناْةُوَ تةا ئًَظةتُ ْىيَٓةُسٍ       طُباسَت بُ ْاوضُ طىْذْؼًُٓناٌْ بُسيتاًْا يُ طةُدَ 

طىَسِاْهاسيًُ يُ خُياَيٌ ْاخىدئاطاٖاُْ و بةاوَوَ طةُباسَت بةُ ًَْضيهايةُتٌ يُطةٍَُ دايةو و       
بةُ دَيةُسِاونٌَ و ئريَيةٌ    نُ يةُ ويَٓةاٍ تًَهةٍَُ    # و باوى سووَُتٌ تًَهُآلوٍ دايو $باونذا. 

َٓذاَيُوَ طُباسَت بُ دايو و باوى وَنى دىوتُيُى نةُ ثًَىَْةذيٌ دٓظةًًإ ثًَهةُوَ ُٖيةُ      
طُسضةاوَ دَطةشٍ، تةةىمخًَهٌ طشيٓطةُ يةةُ تًؤسَنةٍُ ناليٓةذا، نةةُ يُطةُس خُياَيجةةُسوَسٍ       

ئاطةايٌ   ْاخىدئاطاٖاُْيُ. بُػًَهٌ طُوسٍَ َُيًٌ َاصوخًظتًاُْ و ويَشاْطُس، بُ ػًَىَيُنٌ
تًَهُآلوٍ دايةو و بةاوى؛ ئاَارَيَةو نةُ دواتةش       2 ديٗاويَزٍ دَنشٍَ بىَ ))ئاَارٍَ ئاسَاٌْ((

تايبُمتُْذيطُيًَهٌ تشارديو دَطشيَتُ خىٍَ. َٓذاَيٌ طاوا سَْطُ بُ ضُػٓطُيًَهٌ دىَساودةىَس  
يُ خُياَيًذا -يُ بُساَبُس ئُّ ئاَارََوَ ناسداُْوٍَ ُٖبٌَ و يُّ ناسداُْواُْػذا ُٖوٍَ دَدات 

 دايو و باوى يًَو دًاناتُوَ، يإ ثًَىَْذيًإ يُطٍَُ يُنذيذا خباتُ ريَش ضاوَديَشٍ خىَيُوَ. –
ًٖٓؼًىود طاصَ ًَْشَنإ دَطُسِيََُٓوَ بىَ ػاسَنإ و طةاصَ ًًًََٓةُنإ ثًَىَْةذيٌ دَداتةُ      

ٍ $ُ ْاوضُ طىْذًْؼُٓناُْوَ و بشِواٍ وايُ نُ تشطُ ُْٖىونُيًُناٌْ ئًَُُ ية  بةىَ  # دَطةتذسيَز
يةإ   –ئانةاّ َاْةُوٍَ تًَهىَػةاُْناياُْ بةىَ بةُسطشٍ        ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ، ثًؼاْذَسٍ بٌَ

تًَهُآلويٌ تىْذوتًزيًاٍُْ ئُّ دوواُْ. يُ طُدَ ْاوَْذيًُناْذا دَنشا يةُ ويَٓةاٍ    –نىَْرتوََيٌ 
                                                           

1- Robert Hinshelwood 

ُٖوٍََ داس يةؤْط يةُ ثةُسِتىونٌ طةايهؤيؤدًاٍ ُْطةتذا       ( صاساوَيُنُ نُ Imago# )ئًُارٍ ئاسَاٌْ$ -2
ئاَارٍَ ئاسَاٌْ $( دايٓاوَ، دواتش يُ تًؤسٍ دَسووْؼًهاسيذا بىو بُ باو. بُ طؼ  1911)بالونشاوٍَ طاَيٌ 

ُ   واتُ ويَُٓيُنٌ ْاخىدئاطاوَ يُ نُطًَهٌ # طةٍَُ ويَٓةُ دا   ديهُ، بُآلّ بُ وسدٍ دَتىاْني بًًََني نةُ دًةاواصٍ ي
ٌ  # ئًُارٍ ئاسَاٌْ $ يُوَدايُ نُ  ديهةُ ئؤبةزَ بةُثًٌَ      بُسٌَُٖ ثشؤطُيُنٌ تُواو صَيًًُٓ و بةُ وتُيةُن

باوى بُ ػًَىَيُنٌ تشاريو دَتىاٌَْ يةُ  # ئًُارٍ ئاسَاٌْ$باسودؤخٌ دَسووٌْ طىبزَ ًْؼإ دَدا. بُّ دؤسَ، 
طًَهٌ خؤبُصٍ ُْصاُْ، ئًُارٍ ئاسَاٌْ ئًَُُ يةُ ديةرتإ   نُطًَهذا ُٖبٌَ نُ باونٌ، دسوطت بُ ثًَضُواُْوَ نُ

 و ػًَىٍَ سَفتاسٍ ئًَُُ يُطٍَُ ئُواْذا دياسٍ دَنات.  ًْؼاٍُْ سواًْين ْاخىدئاطاٖاٍُْ ئًَُُيُ بؤ ئُوإ
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ُوَ، دواتةش بةُ طةىَسِاٌْ    دَُاوَسدا ريٓطٍُ َاٍَ و ػاس يُ بًَؼُيٌْ ثشِ َُتشطٌ دًةا بهشيَتة  
تًَطٍُ ئًَُُ طُباسَت بُ بًَؼُآلٕ يُطُسَتاناٌْ دَوساٌْ َىَديَشْذا طُيؼتًُٓ ئُّ ئاناَُ نةُ  

يىوُْ بُ ػًَىٍَ سُطاسنشدٕ و  دَنشٍَ نىَْرتوٍََ بهشئَ و ئاطىودَيًإ بُطُسدا بظُثًَٓشيَت، بىَ 
َػُ يُ ريإ ْانات، بطشَ َُتشطٌ طُوسَ طاصنشدٌْ طىٍَ و طىَيضاس. ئَُشِوَنُ ئًذٍ بًابإ، ُٖسِ

 يُ ًَٖشؾ ًَٖٓاٌْ ثًَؼُطاصٍ و باصسطاًٌْ دايُ بىَ طُس ثانىخاويَين طشوػت.
ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ سَْطُ بُسدَواّ و بُتايبُت ٖةَُيطشٍ ػىْاطةًَهٌ رْاْةُ ْةُبٔ. يةُ      

يةُو ويَٓةُ   ناتًَهٌ ديةاسٍ نةشاوٍ صََاًْةذا و يُطةُسَتاناْذا، ٖةُسَيٌُ دُطةتٍُ ثًاواْةُ        
طشوػت َُٖاُْ، يُطٍَُ دُطتٍُ رْاُْدا دىَس دَبٌَ، سَْطُ يُ بُسئُوَ بٌَ، نُ   خُياَيًًٍُ يُ

ُٖسوَٖا دَنشٍَ بُ ئاساطتُنشدٌْ ئةُّ ثشطةًاسَ نةُ     1طفت و طُخت دَصاْني. صَوئ و خاى بُ
ئ و تةش  ئايا ضىاسضًَىٍَ دياسيهشاو و طةُسَتايٌ ئاَةارٍَ تًَهةُآلوٍ دايةو و بةاوى، بٓةَُا      

 ُ #. ٖاوبُػةًهشدُْوٍَ نىيتةىوسٍ خُياَيطةُيٌ َشوَظةذا    $  طُْتُسيرتئ ئاَارٍَ ئاسَاًًُْ ية
صاساوَيُنُ، ًٖٓؼًىود بىوَتُ ثُطًٌٓ ثًَىَْذيٌ دَسووْةٌ )تةاى(   # بُػذاسبىوًُْخُياَيطٍُ)$

ٍَ نؤََُيطُدا بةُناسٍ دَبةات(، يةإ بريوَنةُ ًَٗشَباْةُنإ طةُباسَت بةُ تًَهةُآلويٌ          يُطُ
ُساُْؾ سوََيًَهٌ ًََزوويٌ طشيٓطٌ يُّ بىاسَدا طًَشِاوَ. دًا يُ ئَُاُْؾ، ئُو ئاناَةٍُ  دآًَٖ

ٍَ ٖةُوَيٌ َةٔ يةُّ بُػةُدا بةَى طةُثاْذٌْ ئةُّ سايةُ نةُ            ػاياٌْ طُسجنٌ ًٖٓؼًىدَ، يُطةُ
 تًَطُيؼتين ئًَُُ يُ ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ بُثًٌَ ئُصَىوُْ دُطتُيًُناياُْ تُبايٌ ُٖيُ.

خَُيهٌ َُدٌَْ و ُْخؤػاٌْ (شيًَض يُ ثُسِتىونُنُيذا طُباسَت بُ تًَطُيؼتين طًَ 2ٖاسوََيذ
ٍ $يُ ريٓطُ غُيشٍ َشوَيًُنإ، دُخت دَناتُ طُس  (دَسووٌْ وَنةى تايبُمتُْةذيٌ   # ثًَىَْةذ

ًَىَْذيًةُنايإ يُطةٍَُ خَُيهةذا بةُ           سواْطٍُ َشوَظٌ ٍَ ث بايل طةُباسَت بةُ طشوػةت و يُطةُ
طُ ثًَىَْذيٌ يُطٍَُ طشوػت بًَُٖضتشَإ بهات و ئًَُُؾ بايةُخٌ ثةٌَ   يًَهضىوٍ دَصاْآ. سَْ

دَدَئ، بُآلّ  ئُّ ثًَىَْذيًُ ْابًَتُ ٖىٍَ ثاى بىوْةُوََإ )بةُ واتةاٍ تًَهةٍَُ بةىوٕ يُطةٍَُ       
     ُ   طشوػتذا(. ئًَُُ بُ ْاسَِسُتٌ و سيَضَوَ يُ طشوػت دًا بىويُٓوَ، ٖةُس بةُو دةىَسٍَ نةُ ية

 ويُٓتُوَ.دُطتٍُ دايهُإ دًا بى
ئُطُسضٌ سَْطُ ئُو ناتاْةٍُ يةُ ػةىيَُٓ طُسطةُوصَناٌْ دَسَوٍَ ٖةُسيٌَُ ػةاسدائ و       

                                                           

ديهُ نةُ بةُسٍ ناسَناًْةإ دَطةشٍَ       بؤ ئاَارَنشدٕ بؤ بُسدٍ طُوسَ و بُسبُطتُناٌْ بهُسَنإنشيَهاسَ  -1
 اوٍ ًَْش بُ ناس ديَٓٔ.ئاوََيٓ

2- Harold Searles 
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ٌ بىو بني، بُآلّ ضًَزوَسطشتُٓإ يُ طشوػةت   طُسِاُْوَيُصَت دَبُئ تىوػٌ  ًًْةُ.   طُسِاْةُوَي
صؤسيٍُٓ ئُّ ػىيَٓاُْ، يٌْ نُّ يُ بُسيتاًْادا يُ سواْطةٍُ ٖةُس بًُٓسيَهةُوَ بُسَنةُتًَهٌ     

 ُ يةإ   –ٖةَُإ سادَ ًْؼةاُْناٌْ نؤََُيطةُ و ناسيطُسيًةُناٌْ َةشوَظ       طُسَتايًُ، بُآلّ بة
يةةإ تًَةةذا دَبًٓةةشٍَ. طةةُسَسِاٍ ئَُةةُ   –وتُيةةُنٌ ديهةةُ سَجنةةُناٌْ نةةاس و دةةىدايٌ   بةةُ

خُياَيجُسوَسيًُناٌْ ثًَىَْذيذاس بُ دُطتُوَ نُ يُّ ناسداُْطُيةُدا ناسيطةُسيًإ ُٖيةُ، بةُ     
تةش بةىوٌْ    ٖىٍَ بًَُٖضتش بىوٕ و بُ ْاوَسوَى َىوًَْهًؼذا بىوًْإ ُٖيُ، دَبُْٓاضاس يُ ُٖس ئُص

تُواوٍ بُطتًَُٓناٌْ ضاينًٌ َشوَظ، بُآلّ بُ ٖىٍَ بًضُُ َاديًُناٌْ ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ و 
ًَُُ و وَيٓةُ ٖؤػةًًُنايإ يةُو ْاوضةاُْ، طُسضةاوَنٍُ دَطُسَِيتةُوَ بةىَ         وابُطتُيٌ َادٍ ئ

)يإ خَُيهٌ( ْاوضُ يإ وآلتًَهٌ تايبُتُ # ٌٖ$يُ دُطتٍُ دايو. ُٖس نُطًَو ُٖطتُنايإ 
نُ طَُبىيُنٍُ صوَستش دميُُْ طشوػتًًُناُْ، ُٖسوَٖا ُٖس نُطةًَو ػىْاطةٌ خةىٍَ يُطةٍَُ     

ديةاسٍ دَنةات. ًْؼةتُاٌْ ٖةُس      –نُ سَطٌ تًًَذايُ و دَيبُطتُيؼةًُتٌ   –ًْؼتُاُْنُيذا 
زيًُوَ )دَسَنٌ نشدُْوٍَ ْاخىدئاطاٖاٍُْ ييُْطةُيًَهٌ ْةُفع(   ٖاويَ نُطًَو، يُ سيَطٍُ دٍ

 سىنٌُ دُطتٍُ ئُو، ُٖسوَٖا دُطتٍُ دايو و باونًؼٌ ُٖيُ.
 

 :كاز و ثةزةثَيداى
ئًَظتُؾ ناتٌ ئُوَيُ ئُّ ثشطًاسَ ئاساطتُ بهُئ نُ بىَضٌ ْاوضُ طىْذْؼةًُٓنإ وَنةى   

وضُطُيُ ويَٓاٍ طشوػت بةٔ  ئًةذٍ ْةانشٍَ    ثًَظتإ ويَٓا دَنُئ. ئُطُس ئُّ ْا دُطتٍُ طجٌ 
بطُيُٓ ئُو ئُجناٍَُ نُ بُ سَْطٌ سَطُصيَهٌ تايبُتٌ َشوَظٔ. يةُ ويَٓانةاٌْ ئًُجشيةايًضٌَ    
بُسيتاًْادا، طشوػت صوَستش سَْطٌ سَؾ يإ قةاوَيٌ ٖةُبىوَ، بةُآلّ دًةا يَُاْةُؾ دَصاْةني       

بىويُٓ بُ بُػًَو يةُ طشوػةت )بةُ    ئًَُُ ٖىَطشٍ   بُػًَهٌ طُوسَ يُو ْاوضُ طىْذْؼًٓاُْ، نُ
واتاٍ تايبُتٌ وػُنُ( ْايُُْ ئُرَاس. بُ وتُيُنٌ ديهُ، ئًَُُ يُ نؤََُيطٍُ َشوَظُوَ، ثُْا 
ْابُئ بةَى ػةىَيًَٓهٌ طشوػة . ْاوضةُ طىْذْؼةًُٓنإ بًضةًَُهٌ تايبةُتٔ يةُ ػةىَيًَٓهٌ          

وَ و ثًَىَْذيًةةُ نىََُآليةةُتًٌ، نةةُ يةةُ ئانةةاٌَ ناسنشدْةةُناٌْ َشوَظةةذا ٖاتىوَتةةُ ئةةاسا   
نىََُآليُتًًُنإ يُ َاوٍَ طُدَطُيًَهٌ بُسدَواّ بًضًُإ ثًَةذاوَ. سَْطةُ صؤسيٓةٍُ نةات     

قبىوٍَ بهُئ، بُآلّ صوَستش ئُو ناتاٍُْ نةُ  # طشوػ  دَطت تًَىَسُْدساو$دَطُآلتٌ طىتاسٍ 
ُطةٍَُ ُٖطة    بُ ساػهاوٍ ي يُ ْاوضُ طىْذْؼًُٓناٌْ بُسيتاًْادا يُصَت دَبُئ. ئُّ يُصَتُ 

ػاديٌ يُ سىصووس يُ طشووػ  دَطت تًَىَسُْدساودا دًاواصٍ ُٖيُ و تةا سادَيةُنٌ صوَسيةؽ    
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ٖةُسوَٖا ئةُّ    1يَُُوَ طُسضاوَ دَطشٍَ نُ دَصاْني ئُّ ْاوضاُْ نؤََُيطُ دسوطة  نةشدووٕ.  
جٌ سواْطُيُنٌ ًََزوويًُوَ صؤسيُٓيإ طة  ػىيَٓاُْ بُسٌَُٖ ناسٍ دُطتُيٌ نُطاًَْهُ نُ يُ 

ًَظت بىوُْ. ئةُو ػةتًَهٌ ئاػةهشايُ   يةُ سابةشدوودا و   ُْٖىونةُؾ، نشيَهةاساٌْ سَؾ         ث
َةُ نةُ    ثًَظتًؽ يُ صَوٍ و صاسَناٌْ بُسيتاًْادا ناسيإ نشدووَ، بُآلّ سيَزَيإ بُسادَيُى نُ

ناتًَو يُ نؼتًاسإ بري دَنُيُٓوَ تًُْا ويٍَُٓ نؼتًاساٌْ طجٌ ثًَظت ديتُ ٖؤمشاُْوَ. ئةُو  
يةُ دَوسوبةُسٍ خُسَاْةٍُ ئاَيفةذا      2دواْضَ ثًاوٍَ يُ ويَٓةُناٌْ صََةاٌْ ظًهتىَسيةادا    – دَ

دَياْبًٓني، نُرَوَوإ، دىوتًاس، ػىإ و نشيَهاساٌْ ػري و دوَ و خاوَٕ نًًََطُنإ نُ يُ ويَٓةُ  
َ و ضريوَنُناْذا دَياْبًٓني و يُ ديَٗاتُناْذا دَرئ، َُٖىويإ طجٌ ثًَظ . بةُ ٖةَُإ ػةًَى   

 رْاٌْ طُس صَوٍ و صاس و نًًََطُناًْؽ طجٌ ثًَظ .
دًا يَُُؾ طُثاْذٌْ ئُّ سايُ بَُيطًَُٖٓاُْوٍَ صوَستشٍ ثًَىيظتُ، ضىوْهُ ئاطابىويإ يُ  

طجٌ ثًَظت بىوٌْ ئُو نشيَهاساُْ نُ طُدَطُيًَهٌ صوَس يُ صَوٍ و صاسَناْةذا ناسيةإ نةشدووَ    
ُ تًَطُيؼةتُٓإ يةُ ْاوضةُ طىْذْؼةًُٓناًْؽ ٖةَُإ      سَْطُ ئُو ئُجناٍَُ يٌَ ُْبًَتُوَ، نة 

ًَٓاْةُوَ صيةاتشٍَ نةُ            ًَظةتًَو َُٖاْةُ، ئةُو بَُيطةُ ٖ تًَطُيؼتًَٓهُ يةُ دُطةتٍُ طةجٌ ث
ُٖيُ، ئُو صاساوَؾ صاساوَيُنةُ،   3ةُوَ#ثشوَطٍُ يُنَُني$ثًَىيظتًُإ ثًًَُتٌ، ثًَىَْذيٌ بُ 

ٍ ناسنشدٍ ٖؤؾ بشدوويُتةُ نةاس. ٖةُّ يةُ     نُ فشوَيذ بىَ بَُٓايًرتئ و طُسَتايًرتئ سووبُس
                                                           

( و Romanyshynسَْطُ ئُّ صاًْاسيًُ يُ ُٖس ػىيًََٓهذا بىوٌْ ُْبٌَ. ُٖس بُو دؤسٍَ نُ سؤَاًْؼةني )  -1
 –ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ  ( باطًإ يُطُس نشدووَ، ػًَىَ سواًْين ئَُُسيهايًُنإ طُباسَت بWhalenُوائًَ )

صؤستةش يةُريَش ناسيطةُسٍ ًْةاص بةُ       –بًين خاويَٓدىاصاْةُ )يةا ثًَىسيتةإ(دا ٖاوطةاُْ     نُ صؤستش يُطٍَُ دًٗاْ
ٍَ بىوٕ بُطةُسياْذا بةىوَ. يةُ بةُسيتاًْا طةُسَِساٍ ْةُسي  سؤَةاْتًهٌ         طؤِساْهاسيٌ نشدٕ يُّ ْاوضاُْدا و صا

دىآًْاطةاٍُْ ػةاخ و   ناسداُْوَ ْىاْذٕ يُ بُساَبُسٍ ُْصّ و سيَهًُتٌ دميُُْ نؼتًاسيًُنإ و بُٖاداستشيين 
  ُ ( 258 -69، يثةُسَِناٌْ  1983)بشِواْةُ تةاَع،    بُسد و طشوػ  وَسؼٌ نُ تُواونُسٍ ٖةَُإ طةىُْٓت

 ْاوضُ خؤػُ طىْذْؼًُٓنإ تا سادَيُنٌ صؤس يُ ساَيُتٌ طشوػ  و بًهشٍ ٖاتىوُْتُ دَس.

 1838اػايُتٌ ػارٕ ظًهتؤسيا يُ يُ ًََزووٍ ئًٓطًًضدا، ئاَارَيُ بؤ طاَيُناٌْ ث# طُسدٌََ ظًهتؤسيا$ -2
 .1901تا 

ثشؤطُطُيًَهٌ صَيين دَوتةشٍَ    ( يُ تًؤسٍ دَسووْؼًهاسيذا بPrimary processُ# )ثشؤطٍُ يُنَُني $ -3
دا سوو دَدَٕ. ئُّ ثشؤطُطُيُ ضًُتًًُنٌ ْاخىدئاطاٖاُْ و ْاعةُقآلٌْ يةإ ُٖيةُ و يُطةُس     #دَسووٕ$نُ يُ 

 دَطشٕ. بًضِ# ثشَْظًجٌ يُصَت$بَُٓاٍ 
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دَسووْؼًهاسٍ، ًَُٖؽ يةُ َشوَْاطةًذا ئةُّ سوآًْةُ دَيتةُ بُسٖةُّ نةُ ُْٖىونةُيًرتئ و         
ئَُشِوَيًرتئ بىَضىوُْناٌْ ئًَُُ طُباسَت بُ َشوَظ، تًَهَُيُ يُطٍَُ ئُْذيَؼُطُيًَهٌ ْائةُقآلٌْ  

دا خةىٍَ  #ثُسَثًَذإ$شَْظًجًَو يُريَش ْاوٍ و دادوو باوَسِاُْدا. ئُّ ئُْذيَؼُطُيُ بُ ػًَىٍَ ث
( يُطةةُس بٓةةَُاٍ ئةةُّ 52، ٍ. 1911فشيَضيَةةش ) 1وتُنةةٍُ دًَُةةض دةةىَسز  بةةُثًٌَدَْةةىيَينَ. 

صؤسيٓةٍُ نؤََُيطةُ ديَٗاتًًةُناٌْ ئةُوسووثادا يةُ       ثشَْظًجُؾ ) نُ بُثًٌَ بًًُٓٓناٌْ يةُ  
يُ سابةشدوودا ثًَهةُوَ     ػتاُْؾ نُ ئُو$طاَيُناٌْ طُسَتاٍ طُدٍَ بًظتُّ، باوَسٍِ ثًًَُتٌ( 

تَُاطٌ عُيين و طُسَسِاٍ دووسنُوتُٓوَ يةُ يُنةذٍ    تَُاطًإ ُٖبىوَ، يُ ثاؾ دابشِاٌْ يُ 
 #بُسدَواّ ناسيطُسيٌ دادًََُْٓ طُس يُنذٍ.

   ُ ثًَؼةرت يةُ     ئُّ بشِوايُ، بُ واتاٍ ٖاوطإ بىوُْوٍَ ػىْاغ يإ سوسٌ ئةُو ػةتاُْيُ، نة
ُْ. )بىَ يىوُْ( خىيَين بُدًَُاو يُطةُس نُسَطةتُيُنٌ نىػة ، بةُسدَواّ     ًَْضيهٌ يُنرتدا بىو

يُطٍَُ خىيَين ْاو دََاسَناٌْ دُطتٍُ بشيٓذاسدا ٖاودَسدٍ دَنات، يإ ناتًَةو نُطةًَو يةُ    
ثًَهذادإ يُطٍَُ ػتًَهذا بشيٓذاس دَبٌَ، يُْاوبشدٌْ ئُو ػتُ، يُ ضاى بىوْةُوٍَ ئةُو بشيٓةُدا    

سوَٖا يُطُس بَُٓاٍ ئةُّ ثشَْظةًجُ، ئانةاٌَ ئةُو ْاخىْةٍُ نةُ بةُ        ناسيطُسيٌ ُٖيُ. ُٖ
ْاخىْطري يُ ئُْطىطت دًا دَبًَتُوَ يإ دداًَْو نُ يُ دَّ دَنًَؼشيَتُ دَسَوَ يةإ َٓةذاَيًَو   
نُ يُ صنٌ دايهٌ دًا دَبًَتُوَ، يُ ضاسَْىوطٌ ئُو نُطُدا نُ ئُو ْاخىوُْ، ئُو دداُْ يةإ  

 ػًَو يُ دُطتٍُ بىوَ، ناسيطُسيٌ دادٌََْ. ئُو َٓذاَيُ صََاًَْو بُ
صوَسيٍُٓ ئُو يىوُْطُيٍُ نُ فشيضيَش يُّ ثشَْظًجُ َُٖيًذَبزيَشيَت، نُطًَو ُٖوٍَ دَدات   يُ

  ٌ ديهةُ بةىوَ يةإ      تا بُ سَفتاسيَهٌ ٖاوطإ يُطٍَُ ئُو ػتٍُ نُ صََاًَْو ًْضيَهةٌ نُطةًَه
بطُيةٌَُْ.  بةُّ ػةًَىَ ئاػةهشايُ نةُ ئةُّ        بُػًَو بىوَ يُ ودىودٍ، صيإ يإ طىوديَهٌ ثٌَ

يىوُْطُيُ ثًَىَْذيًإ بُ ئُو سَفتاسَ نىََُآليُتًًُوَ ُٖيةُ، نةُ ثًَةٌ دََيةًَني دةادوو و يةُ       
خىَياْذا بَُيطُيُنٌ باوَسِ ثًَهشاو ْني بىَ ئُو سايٍُ نُ يُّ بُػُدا باطٌ يًَىَ نشاوَ. بُثًٌَ ئُّ 

# ثُسَثًَةذإ  $ ْىونُدا سَْطةُ بُسٖةٌَُ ثشَْظةًجٌ    سايُؾ، ػًَىٍَ دَسبشِيين ُٖطت يُ ُٖ
بًَت. ُٖط  ئًَُُ طُباسَت بُ ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ بُّ دىَسَيُ نُ ئُطُس ئُو دُطتُطُيٍُ 

و صاساُْ ناسيإ نةشدووَ و بةُ صَتةُت و دُوسنًَؼةٌ طُياْذووياُْتةُ ئةُّ         طُس ئُّ صَوٍ يُ
                                                           

1- James George Frazer (1941-1854)     ٍَشؤْاطٌ نؤَُآليُتٌ و يًَهؤَيةُسٍ نىيتةىوسٍ دةَُاوَس
  طهاتًُْذٍ نُ بُ ٖؤٍ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ بُسبآلو يةُرَيش ْةاوٍ يكةٌ صيَةِشئ طةُباسَت بةُ ئُفظةاُْ و بةاوَِسَ        

 دَُاوَسيًُنإ ْاوباْطٌ دَسنشد.
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 –يةُ سووبةُسٍ خةُياَيٌ نىَيًةذا      –ًةُؾ  ئاطتُ، دُطتُطُيًَهٌ طجٌ ثًَظت بىوُْ، بةُّ ثًَ 
دووباسَ دُطتٍُ ئُو صَوٍ و صاساُْؾ دَبىايُ وَنةى دُطةتٍُ طةجٌ ثًَظةتإ بةٔ، دًَطةٍُ       

باغ نشدٕ يُطُس بريوساناٌْ  دواوَ(يُ بُ 81، يثُسَِناٌْ 1913طُسطىوسَِإ ًًُْ نُ فشوَيذ )
 فشيضيَش دُخت دَناتُ طُس خىَصطُ يُ بضوَصيٓاطٌ دادوودا.

دا نُ صَاًَْو تَُاطةٌ   ٍ بىَ دَضني )يُ ًَْىإ ئُو نُطٍُ دادوو نشاوَ يُطٍَُ ئُو ػتٍُوا
يُطَُيذا بىوَ( ثًَىَْذيًُى ُٖبٌَ، ضىْهُ تاَُصسوٍَ وَٖا ثًَىَْذيًُنني )يةإ يًَةٌ دَتشطةني(،    

ُ نُ ئُّ خُياَي  يُطُس ئُّ بَُٓايُؾ سَْطُ يُّ ػًهاسيًُػذا، دَبىايُ وَٖا فُسصَإ بهشدايُ
)واتُ طجٌ ثًَظت بىوٌْ ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ( يُ ػًَىَ سوآًًَْهٌ ئايذيىيىَريهُوَ طُسضةاوَ  
دَطشٍَ، نُ بشيَتًًُ يُ، خىَصطُ خىاط  بىَ ثاساطتين ػىْاطٌ طجٌ بُسيتاًْا )تشطًؽ يةُوٍَ  

 1نُ بُسيتاًْا ًَٖؼتُ يُ ْاوَسوَنًذا طجٌ ثًَظتُ(.
نؤََُيطُ دىَساودىَسَناْذا باوَ نُ دُوُٖسٍ بىوٌْ َشوَظ   دًا يَُاُْ ئُّ بشِوا طىُْتًًُ يُ

يُطةُسيذا دَريةٔ و ة بةُ وتُيةُى ة طُسضةاوََإ         بُ ػًَىَيُى يُ خاى طرياوَ، خانًَو نةُ  
خانُ. سَْطُ بشِواٍ طىُْٓتًٌ ئاَارَ ثًَهشاو وَسطًَشِاٌْ ئُّ تًَطُيؼتُٓ طُسَتايًُ بًَت نُ  يُ

تُ ٖىٍَ ٖاودَيًًإ يُ ُْٖىونُدا. ئُّ بىَضىوُْ بُ دَيًٓايًُوَ يُنًُتٌ ثًَؼىوٍ دياسدَنإ دَبًَ
ٔ $نةاٌْ   يُ بُسُٖطترتئ ضُػين ئايذيىيىَريا ْاطًىَْايًظ  و فاػًظتًُ دا #خةاى $و # خةىي

خىٍَ دَْىيًََٓت، بُآلّ ًْؼاُْيؼٌ يُ ُْسيتُ تُْذسوطت و بةُسبآلوَ نىيتىوسيًُناْةذا ة وَنةى     
 َيني و دَبًُٓوَ بُ خىٍََ ة دَبًٓشٍَ.ئُّ بشِوايٍُ نُ ئًَُُ يُ خىَ

دووباسَ بُسُّٖ ًَٖٓاُْوٍَ   بُّ ثًًَُؾ يُ خُياَيجُسوَسيًُ نىَيًُناٌْ ئًَُُدا ضُسخُيُى يُ
دووييٍُُْ صَوئ و َشوَظ ُٖيُ. يُ ويَٓاٍ ثًَؽ ئاطاٖاٍُْ فُسُْٖطذا، دُطتٍُ َشوَظُناًْؽ 

ُسضةاوَ دَطةشٍَ، ٖةًَُؽ دُطةتٍُ خةاى      دادًًََُْٓ طُسٍ ط  يُ دُطتٍُ خانًَهُوَ نُ ثٌَ
ثًَظ ، ئُونات ئُو خانُؾ نُ يًًَُوَ دَسِويََةٔ يةُ    دَخىيكًَينَ. ئُطُس ئُّ دُطتُطُيُ طجٌ 

طُسَتادا طجًًُ. بُّ ٖىَناسَوَ ًََزووٍ دووسودسيَزٍ نؼتًاسيٌ نشيَهةاساٌْ طةجٌ ثًَظةت يةُ     
غ يًٌَ ئاطايُ، دَبًَتُ ٖىٍَ ئةُوٍَ  ًََزوويًُى نُ ُٖس نُ ْاوضُ طىْذْؼًُٓناٌْ بُسيتاًْادا؛ 

                                                           

ُ    ُ،طُسَسِاٍ ئُّ بَُيطُ ًَٖٓاُْوَي -1 ػةًَىَيُنٌ سَصاَُْذيبةُخؽ نؤتةايٌ ثةٌَ ْايةُت. َةٔ         ئُّ باطةُ بة
دةادووٍ  $يُ ػتُوَ بةؤ نةُغ، نةُ ْةاوٍ يةٌَ دَْةًَٔ       )دادووٍ دصَنُس  ئاَارَّ بؤ  َُبُط  خؤّ دَصاس، 

بَُيطُيُى يُ ثًَٓاوٍ طُثاْذٌْ ٖؤمشُْذٍ ئُو ػًَىَ   ، بُ ٖؤٍ ُٖوَيذاًَْهُ بؤ دؤصيُٓوٍَ ضُػُٓ(#بُسنُوتٔ
 وآًْاٍُْ، نُ خاَيٌ دَطجًَهشدٌْ ئُّ بُػُ بىوٕ.س
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بُسضةاوَإ. بةىَ ئُواْةٍُ نةُ وَٖةا       ئُّ ْاوضاُْ وَنةى دُطةتُيُنٌ طةجٌ ثًَظةت بًًَٓٓةُ      
ثًَظةةتُناٌْ  بىَضةةىوًَْهًإ ُٖيةةُ ئةةُّ بابُتةةُ، بابةةُتًَهٌ ْابُدًًَةةُ نةةُ نةةاسٍ نىَيًةةُ سَؾ

بُػةًَو يةُو طةاَاُْ     دووسِطُناٌْ ًٖٓذٍ سوَرئاوا و خَُيهاٌْ وػهايٌ ًٖٓذطتإ بُ تُواوٍ،
طشوػ  يُ بُسيتاًْادا نشدَ ػىيًََٓو بىَ سُطاُْوٍَ َشوَظةُنإ. ْابةُدٌَ    بُسُّٖ دًََٖٓٔ نُ 

ًََزوويًُنإ ْاتىأْ ببٓةُ يَُجةُسيَو     يُويَىَ طُسضاوَ دَطشٍَ نُ سُقًكُتُ  بىوٌْ ئُّ بابُتُ
 َشوَظ  يُ ئُصَىوٌْ تةاى يةُ   يُ بُساَبُس خُياَيجُسوَسيًُ ْاخىدئاطاٖاُْناٌْ ئًَُُدا. ُْط 

دًْاٍ دَسَنٌ وَنى طُسضاوَيُى بىَ خُياَيجةُسوَسٍ نةَُيو وَسدَطةشٍَ، بةُآلّ ئًُجشيةايًضميٌ      
ُ   ساطتًًُ تاَيُناٌْ نىَيًُ   بُسيتاًْا ُْيًَٗؼت نُ ئُصَىوْةُناٌْ    داسٍ، ثًَطُيُنٌ طةشيٓط ية

 خَُيهٌ ئُّ وآلتُدا، بىَ خىٍَ تُسخإ بهات.
ّ بَُيطُ ًَٖٓاُْوَدا دَنشٍَ ُْتًُْا ناسنشدٕ يُطةُس صَوٍ، بطةشَ نةاسنشدٕ    يُ دسيَزٍَ ئُ 

ْاو، يإ يُريَش صَويؽ يًَهبذسيَتُوَ. بُ ضاويًَهشدًَْهٌ ْاوضُ دىَساودىَسَناٌْ بُسيتاًْا، ئُّ  يُ
ساطتًًَُإ بىَ سووٕ دَبًَتُوَ، نُ ناْطُنإ بُسٌَُٖ دآًَٖاٌْ َشوَظُناْةُ يةُريَش صَويةذا.    

يُ طُسدٌََ  1ُْتًُْا يُطُس سووَُتٌ دىاٌْ صَوٍ، بطشَ يُْاو صنًؼًذا ناسٍ نشدووَ. َشوَظ
تُػةةكٌ طُػُطةةُْذٌْ ناْطةةُناٌْ "خةةَُيىوصٍ بةةُسد" يةةُ بةةُسيتاًْادا سيَةةزٍَ نشيَهةةاساٌْ  

دَسَاًًُْنإ )   يُطٍَُ سيَزٍَ ناسَُْذاٌْ ئُو ناتٍُ سيَهدشاوٍ طشويظُ  ناْطُناٌْ ئُّ وآلتُ
ئُونات طُوسَتشئ خاوَْهاسٍ ئُوسووثا بىو( بُسابةُس بةىو. ئةُّ بُساوسدنشدْةُ      وتُيُى نُ بُ

  ُ دُطةتُ يةُ بًضةِ     طُسَسِاٍ ئُوٍَ يُطُس ثًَطٍُ طُْتُسيًُتٌ خُياَيجُسوَسٍ، طةُباسَت بة
بابُتطةُيًَهٌ طةُستش و بةُ     طشتين ػىْاطُ تانُنُطٌ و ُْتُوَيًُناْذا دَدوٍَ، ثًَىَْذيٌ بُ 

 ُسَنًًُناٌْ ئُّ بُػُوَ ُٖيُ، بُّ ساَيُػُوَ دَتىاًَْت بُ نَُيو بٌَ.بايُخرت يُ بابُتُ ط
نشدْةةٌ  دابةةني بةةىَ صؤسيٓةةٍُ خةةَُيهٌ بةةُسيتاًْا سيَهدةةشاوٍ طشويظةةُ دَسَاًًْةةُنإ )نةةُ

خضَُتطىصاسيًُ ثضػهًُناٌْ يُ ئُطتىَدايُ( يُ بىَضىوُْ طُػبًٓاُْناًْاْذا طُباسَت بَُةٍُ  
                                                           

بؤ يىوُْ، تًَطُيؼتين َٔ يُ دىاًًُْناٌْ سيَطٍُ نؤسْؤٍ )ثاسيَضطُيُى يُ باػىوسٍ سؤرئاواٍ ئًٓطًًضدا(  -1
دَنُويَتُ ريَش ناسيطُسيٌ ناْطُ وَنى دؤصَخُناٌْ طشوو)قُيع( يُريَش صَويُٓناٌْ ئُّ ْاوضُيُدا و بري يُو 

ُْ دَنَُُوَ بؤ ناسنشدٕ دَضُٓ ئُو ناْطُطُيُ. َٔ يُ بَُٓاَيُيُنذا طُوسَ بىوّ نُ يُ َاَيًاْذا نشيَهاسا
ُٖس بُّ ٖؤيُؾ ئُّ   طُدٍَ بًظتَُذا دَريإ يُ ناْطُناْذا ناسيإ دَنشد و سَْطُ صؤسيٍُٓ ئُو خَُيهاٍُْ يُ

يىوٍُْ ئُّ بَُٓاَيُطُيُ، يُ   نُ ُْنشٍَ  بابُتُ تا ئُو سادَيُ ختىوسٍَ خظتؤتُ صَيُُٓوَ. بُآلّ دَبٌَ يُ بري
 بُسيتاًْادا صؤسٕ.
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وَيُنُ )يإ دَتىاٌَْ ضىَٕ ُْتُوَيُى بًَت( سوََيًَهةٌ طشيٓطةٌ   نُ ُْتُوٍَ بُسيتاًْا ضىَٕ ُْتُ
ُٖيُ. بَُٓاٍ ئُّ بىَضىوُْؾ بشيَتًًُ يُ طُسجنذاٌْ ئُّ نُطاُْ بىَ ُْخىَػٌ و دَسد يُ رياٌْ 
َشوَظُناْذا، ُٖسوَٖا ئُو بايُخٍُ نُ بىَ ثاساطتين تُواوٍ تىيَزَناٌْ خَُيو يةُ ُْخىَػةٌ و   

ْةذٕ بةُ ْةُخىَؾ و ْاتةُواوَنإ قةائً. ئةُّ بَىضةىوُْؾ ديظةإ          ْاتُواوٍ و ياسَةُتٌ طُيا 
ضًًُتًًُنٌ ضُْذ سَطُصيٌ ُٖيُ، ضىْهُ سيَهدةشاوٍ طشويظةُ دَسَاًًْةُنإ يةُ طةُسَتاٍ      
بًٓاتٓاُْوَ تا سادَيُى سيَهدشاوَيُنٌ ضُْذ سَطُصيٌ بىوَ. ئُّ سيَهدشاوَ بُضاوثىَػةٌ نةشدٕ   

وَس يةُ دَطةهُوتُ ئةُسيَين و طةَُبىيًهُناٌْ يةُ      يُ تُواوٍ نَُىنىوسِيًُناٌْ، بُػًَهٌ ص
طىتاسٍ طًاطٌ بُسيتاًْادا، يُ سيَطٍُ ُٖس ئُّ ضًًُتًًُ ضُْذ سَطُصيُوَ دَطةهُوتىوَ. يةُ   
نُتىاسدا سيَهدشاوٍَ طشويظُ دَسَاًًُْنإ، ويٍَُٓ ثُيهُسَيةُنٌ ُْتةُوَيٌ دَخاتةُ ثةًَؽ     

ىاٌَْ بةةُ ياسَةةُتٌ ثًَهٗاتُيةةُنٌ َُتشطةةٌ دَسد و ئاصاسيَهذايةةُ، بةةُآلّ دَتةة ضةةاو، نةةُ يةةُ 
نَىَُآليُتًٌ، نةُ يُطةُس بٓةَُاٍ ثظةجَىسٍِ و ضةاوَدَيشيهشدٕ يةُ ُْخىَػةُنإ، سؤْةشاوَ و         
خضَُتطىصاسٍ دَسَاٌْ بُسبآلو بىو َُٖىو ُْتُوَ و سَطةُصَنإ دابةني دَنةات، ئاطةىودَيٌ     

 خىٍَ ببًًَٓتُوَ.  
ئًَُةُدا ثًَطُيةُنٌ طةُْتُسيٌ وَنةى     تا ئُّ دوايًاُْ، ثًؼٍُ ناْطُ يُ ٖضسٍ ُْتُوَيٌ  

ئٍَُُ ُٖبىو، ُٖسوَٖا سوََيًَهٌ بُسضاويؼٌ يُ ثًَٓاطُنشدٌْ ُْتةُوٍَ بةُسيتاًْادا دَطًَةشِا.    
بُثًٌَ ئُّ ثًَٓاطُيُؾ، ُْتُوٍَ بُسيتاًْا ثًَو ٖاتبىو يُ نؤََُيطُطُيًَهٌ بضىونٌ ثًؼُيٌ 

سإ و بةُسدَواٌَ و تايبُمتُْةذيٌ   و بُٖا بَُٓايُناًْؼٌ بشيَ  بةىوٕ يةُ يُنًةُتًٌ نشيَهةا    
ثًاواٍُْ ناسٍ دَط . ثُيهُسٍَ ئُّ ُْتُوَيةُ يةُريَشٍ ثًَذَػةت و نًًََطُناْةذا دَخىيكةا.      
ثًَىيظت بُ ئاَارَنشدٌْ دووباسَيُ، نُ بُ تايبةُت يةُّ طةاَيُ دوايًاْةُدا نشيَهةاساٌْ سَؾ      

ٓةةُ بةةاوَسِثًَهشاو و ناْطُناْةةذا ناسيةةإ نةةشدووَ، بةةُآلّ بُػةةًَهٌ طةةُوسٍَ ويَ  ثًَظةةت يةةُ 
خُياَيًًُنايإ يُ نشيَهاساٌْ ناْطُ، سووَُتٌ ثًةاوَ طةجٌ ثًَظةتُنإ دَخاتةُ ٖؤمشاْةُوَ،      
ثًاواًَْو نُ ناسنشدٕ يُ ناْطُدا سووَُتٌ سَؾ نشدووُْتُوَ، بُآلّ طجٌ بىوًْةإ بةُ سادٍَ   

   ُ ػةُناٌْ ئًَُةُدا   سَػٌ صووخاٍَ بىََإ ئاػهشايُ. ُٖس بُّ دةىَسَ، يةُ خُياَيجُسوَسيًةُ ٖاوب
طُباسَت بٍَُُ نُ ئُْذاَُ ثًَو ًَٖٓةُسَناٌْ ُْتةُوٍَ بةُسيتاًْا ضةني و   نُطةاًَْو يةُ       

دُطةتٍُ طةجٌ     بُديٗاتين دميٌُْ ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ بُ ناْطُ و طشدَوَ ياسَُتًًإ داوَ،
 بُسَ دًاواصَناٌْ نشيَهاساٌْ ناْطُنإ ثًَطٍُ تايبُتٌ خىَيإ ُٖيُ.

وا تًَذَطُئ نُ ئُطُس سَؾ ثًَظتًَو خىٍَ يُ ْاوضةُ طىْذْؼةًُٓناْذا تةا    يُّ ػًهاسيًُ 
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ػةاساوَ بًَةت،     ئةُّ ُٖطةتُ، ضةُْذَ     سادَيُى بُ بًَطاُْ بضاٌَْ بُ يُبُسضاو طشتين ئٍَُُ نُ
ًَظةتإ يةُ ْاوضةُ         تًُْا ئَُُ   ٖىَناسٍ ئُّ بًَطاُْيًُ ًًُْ، نةُ ئَُشِوَنةُ صَوسيٓةٍُ طةجٌ ث
ديهٍُ ئُّ  وَسدَطشٕ. بىَ دَطًٓؼاْهشدٌْ ٖىَناسيَهٌ  ُدًَٔ و نَُيهٌ يٌَطىْذْؼًُٓناْذا ًْؼت

ًَني ئةُو           ًَىَساٌَْ يُنًَو يُ وتةُ بةُ ْاوباْطةُناٌْ َةاسنع ة دَتةىاْني بًَة ُٖطتُ ة بُ دَطت
طُْطًًًٍُٓ سابشدوو، نُ ئًَظتُ ئًذٍ َُْاوَ، ًَٖؼتُ طىػاس دَخاتُ طُس ٖؤػٌ ريةإ. بةُ   

َ َشدووَنإ ٖؤػٌ صيٓذووَناًْإ تًُْىَ. سَْطُ ًٖض ػتًَو ُْتىاْآ وتُيُنٌ سووْرت، ثُيهُس
طجٌ ثًَظت بىوٌْ ثُيهُسٍَ ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ، بُ سادٍَ نًًََظةُناٌْ دَسَوٍَ ٖةُسيٌَُ   
ػاس، بُ ساػهاويًُوَ بىََإ دَسخات. بُػًَهٌ طُوسٍَ ػىْاطٌ ُْتُوَيٌ بُسيتاًْا يُ دميٌُْ 

ًٓشئَ. ضىْهُ دَتىاْني يُوٍَ دَيًٓا بني نُ ئُو دُطةتُ ًَْزساواْةٍُ   ُٖس ئُّ نًًََظُطُيُدا دَب
 ئًَُُ ُْٖطاو دادًًََُْٓ طُس طىَسَِناًْإ و بىوُْتُ خىٍََ، طجٌ ثًَظ .  يُو ػىيَٓاُْدا، نُ

ديٗاويَزيًُنايإ بؤ ْاوضُ طىْذْؼةًُٓنإ تايبُمتُْذيًةُنٌ ديهةٍُ ُٖيةُ نةُ ًَٖؼةتُ        
تايبُمتُْذيًُى، نُ يُ َُٖإ ناتذا ثًَىَْذيٌ بُ تًَطٍُ ئًَُةُ يةُو   ئاَارََإ ثآ ُْنشدووَ، 

ْاوضاُْ ُٖيُ وَنى دُطتُيُنٌ طجٌ ثًَظت، يًَؼٌ دًايةُ. ئةُّ تايبُمتُْذيًةُ بشيَتًًةُ يةُ      
ئاسَاٌْ نشدُْوٍَ طشوػ  دَسَوٍَ ػاس وَنى ثُيهُسَيُنٌ سَطُٕ و بآ ويَُٓ و ضةاسَنشدٕ.  

ُياَيُ، بؤضىوًَْهٌ سَطُصثُسطةتاُْيُ، نةُ تةًُْا ديَٗاتةُناٌْ     ئُجناٌَ تًَهُآلويٌ ئُّ دوو خ
بُسيتاًْا بُ طُسضاوٍَ سَطُْايُتٌ دَصاْآ. ئُطُسضٌ ئُّ دوو خُياَيُ ثًَهُوَ تًَهةٍَُ ْةابٔ،   
بةُآلّ وَٖةةا ضةةىوُْتُ سيؼةةٍُ طةةىُْتُناٌْ ئًَُةةُوَ نةةُ بىَتةةُ طُسضةةاوَيُنٌ طةةشيٓط )و  

ُ، ويَٓةُ دًٗاًًْةُناٌْ طشوػة  ًَٗشَبةإ و     ناسيطُسٍ( سَطُصثُسَط . بُ وتُيُنٌ ديهة 
 ػُفادَس، يُطٍَُ ٖؤمشُْذيٌ سَطُصثُسطتًذا تًَهُآلو بىوَ.

ديهُ  بُثًٌَ ٖضسٍ دَسووْؼًهاسٍ، ناتآ ػتًَو ئاسَاٌْ دَبًَتُوَ، يُ بُساَبُسدا ػتًَهٌ 
اس نُّ ْشخ دَبًَتُوَ. يُ بىاسٍ ئاسَاٌْ نشدُْوٍَ ْاوضةُ طىْةذ ْؼةًُٓناْذا، ثُيهةُسٍَ ػة     

  دَبًَتُ ثاْتايٌ َُتشطٌ و ضُثَُيٌ، يإ دَبًَتُ ػىيًََٓو بؤ يًَو دابشِاوٍ و...ٖتذ، بُ وتُيُنٌ
سووْرت، يُّ ديٗاويَزيًاُْدا خشاثرتئ تايبُمتُْذيٌ دَدسيَتةُ ْاوضةُ طةُْتُسيًُناٌْ ػةاس، بةُ      

 بًَتُ ئاساوَ.ػًَىَيُى نُ دَبُٓ ََُيبُْذٍ ثًظًًُى، نُ يُواُْيُ يُ ثُيهُسٍَ ُْتُوَيُنذا 
، ضةًىَٕ سيَطةُ بةىَ بةُ           ًَةزووٌي بُ سواَيُت ئَُُ يىوُْيُنُ يَُةٍُ، نةُ ثشوَطةٍُ نةُتىاسٍ و َ
 ُ هاسيًُ نىََُآليُتًًاُْؾ بىُْتة   ناسطشتين خُياآلتٌ ْاخىدئاطاٖاُْ دياسٍ دَنُٕ، ُٖسوَٖا ئُّ طىَسِْا

   ٍ ُْتُسٍ ػاس يُ ٖؤػٌ ْةاخىد ئاطةا و ئاطةا ئىبزيةُنٌ  $ئًَُةُدا وَنةى    ٖىٍَ ئُوٍَ نُ ْاوضُناٌْ ط
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، نةُ ثًؼةُ طةشِيُٓوَ و نةُّ       #باؾ َت. ئَُاُْ َُٖإ ثشوَطُ نىََُآليةُتٌ و طًاطةًًُنأْ َ ًب ٍ ٌي
ُْتُسيًُناٌْ ػاسيإ بةُدواوَ بةىوَ، ٖةُسوَٖا بىوُْتةُ      بىوُْوٍَ سُػًُُتٌ َُٖيبزاسدَيٌ طُسَنُ ط

ُْا يُّ طُسَِناُْدا ة بُ تايبُت ة طىَسِا   ُْطزٍَ طُسث . بةُ  ٖىٍَ ت ؼتىوَناٌْ ٌْ تًَهُآلوٍ ئًتًٓهٌ داًْ
يُ بُسضاو طشتين ئٍَُُ نُ بىَضىوٌْ نالطًهٌ ئًُجشيايًضٌَ و  سَطُصثُسطةتاُْ، نةُ سَؾ ثًَظةت    

ؼةتىوإ دَيتةىاٌْ ببًَتةُ ٖةىٍَ طةاْا        بىوٕ وَنى ضُثَُيٌ و ْاخاوييَن  ويَٓا دَنات، ئُّ طىَسِاْةٍُ داًْ
يُطةُس بٓةَُاٍ ثظةجىَسٍِ و ضةاوَديَشٍ يةُ       آليُتًًاٍُْ، نةُ  بىوُْوٍَ ٖاتُٓ ئاساٍ ئُو دَصطُ نىََُ

 سووبُسيَهٌ بُسبآلودا بىَ تُواوٍ سَطُصَنإ دابني دَنُٕ. ُْخىَػإ طشويظٌ دَسَاٌْ يُ 
دواتش سيَطُطُيًَو بىَ ناسداُْوٍَ ئُسيًًَٓاْةُ ديَٓةُ ئةاساوَ، خُياَيطةُيًَو طةُباسَت بةُ       

دُطتٍُ داًْؼتىواٌْ سَؾ ثًَظة  تًَةذا ثةُسوَسدَ    ثُيهُسٍَ ػاس و ثؼتًىاٌْ دوو ييٍُُْ 
دَنشٍَ. ويَُٓ ٖؤػًًُنإ طُباسَت بُ صيإ ًَٖٓةإ و ْةُْطًبىوٕ بىوُْتةُ تُواونةُسٍ ويَٓةُ      

و صيةإ يًَهةُوتىوَناٌْ     ْاخاويًًَُٓنإ، بُ دىَسيَو، نُ ُٖطةت دَنةُئ ثُيهةُسَ ْةُخىَؾ    
بةىوٌْ َشوَظطةُيًَهٌ ْةُخىَؾ و     ثةُسوَسدَ يْهًَةو بةىَ    طُسَِنُ طُْتُسيًُناٌْ ػاس، بىوَتُ 

ُْْطذاس. تاقُ ثًَىَْذيٌ ئُّ َشوَظاُْ يُطٍَُ ْاوضةُ طىْذْؼةًُٓناْذا وَنةى بشدْةٌ َٓةذاآلٌْ      
دا بةىَ طُػةت و طةُيشإ يةُ ْاوضةُ      1#دُرٌْ يُنؼٍَُُ طجٌ$طُسَِنُ ُٖراسْؼًُٓناُْ يُ 

ٕ  طُسطُوصَناٌْ دَسَوٍَ ُٖسيٌَُ ػاس، يإ وَنى َٓذاآلٌْ  سوَر ُ  2ٖةُآلتٌ يُْةذَ طةُدٍَ    ية
ثؼىوداٌْ نؤتايٌ ُٖفتُدا بىَ ثؼىو دَياْربدٕ بةىَ ْاوضةٍُ     ْىَصدَدا نُ نشيَهاساٌْ نىَضبُس يُ

ُ    –، بُآلّ ئةُوإ )واتةُ َشوَظةُ    #3ٖاَجظتًَذ ًَٖت$ ُْخىَػةُناٌْ   - بةُثًٌَ بىَضةىوٌْ ئًَُة
ٌ و تةًُْا بةىَ تُْذسوطة     طُْتُسيًُناٌْ ػاس( تًُْا بُ ػًَىَيُنٌ نةات   داًْؼتىوٍ طُسَِنُ

 دَضٔ بىَ ْاوضُناٌْ دَسَوٍَ ػاس.
                                                           

دُرًَْهٌ َُطةًشًًُناُْ بةؤ بةُسص ساطةشتين دابةاسيين سووسىيكةىدغ بُطةُس سَطةىوَيُناٌْ سةُصسَتٌ           -1
دةُرٌْ  $َُطًشذا ثُجنا سؤر يُ دواٍ دُرٌْ ثاى. ئُّ دُرُْ نُ يُ سؤرٍ يُنؼَُُدا بُسِيَىَ دَضٌَ ُٖسوَٖا 

 دَوتشٍَ. ٌ ثٌَيؼ#ثُجنايُ
بُساْبةُسدا سؤرئةاواٍ    صؤسيٍُٓ طُسَِنُ ُٖراسْؼًُٓناٌْ يُْذَٕ نُوتىوُْتُ سؤرُٖآلتٌ ئُّ ػةاسَوَ. يةُ    -2

يُْذَٕ بُ ٖؤٍ ُٖبىوٌْ ػةىييَن ناتبُطةُسبشدٌْ صؤس، ثةاسى، طةًَُٓا و تَُاػةاطٍُ بةُْاوباْط و بةاصاسَِ        
 شدسئَ.َُصُْنإ، بُ ْاوضٍُ دَوَيَُُْذْؼًين ئُّ ػاسَ دَرًََ

3- Hamsptead Heath ،ُْاوضُ خؤؾ ئاووُٖواناٌْ يُْذَُْ، نُ خَُيو بؤ ناتبُطةُسبشدٕ    ْاوٍ يُنًَو ي
 و سِابىاسدٕ بؤٍ دَسِؤٕ.
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ٖىٍَ دَسنُوتين ُٖطتطُيًَهٌ بُ طؼتًًٌ   ئَُيبُت سَْطُ تًَطُيؼتين ئًَُُ يُ ػاس بًَتُ
ثُْاطةُدا    ( يُ ْىوطشاوَيُنذا طُباسَت بُ ُٖط  بىوٕ ي1990ُ) 1دًاواص. بشووْىَ بًَتًًَٗايِ

يؼتين ئُو يُ َٓذاَيًَو طُباسَت بُ ػاسٍ ظًُْا )ثًَطةٍُ  باغ يُطُس ئَُُ دَنات، نُ تًَطُ
ئُو ػاسَ يُ بُطُسٖاتٌ بَُٓاَيُنُيذا( بىو بُ ٖىٍَ ئُوٍَ، نُ ئُو ػاسَ بُ ػاسيَهٌ دَيةشِفًَٔ  

 ُ تُػةُُْنشدٌْ    بضاٌَْ نُ تُواوٍ ًْاصَناٌْ َشوَظ تًًَذا بُساوسد دَنشٍَ. بُّ ساَيُػُوَ ْابٌَ ية
ُْسيَين طُباسَت بُ ػاس طىَإ بهةُئ. ئةُّ خُياَيةُ ُْسيًَٓاْةُ يةُ       بُسبآلوٍ خُياآلتٌ صوَس

 نُتىاسدا تُواونُسٍ ئاسَاٌْ نشدُْوٍَ ُٖسيَُُناٌْ دَسيٌَ ػاسٕ.
 

 :شيانطةياندى و كةشف
وا تًَذَطةُئ نةُ بةٌَ     باطُنَُإ تا ئًَشَ طىوديَهٌ بُسضةاوٍ ْةُبىوَ، ضةىْهُ يَُةُوَ     

يُصَتُناٌْ دَظةُسَ طىْذْؼةًُٓنإ بةُ طىَسِاْهاسيًةُنٌ      بُسيبىوٌْ صؤسيٍُٓ خَُيو يُ ضًَز و
    ٌ ديهةُ ناسطةُيًَهٌ وَنةى خظةتُٓ سيَةٌ        طاناس يُ سَفتاسَناًْاْةذا يْاضةًَت. بةُ واتايةُن

طُفُسطُيًَهٌ ناتبُطةُس بشدْةٌ ثةرت، بةَى ئةُوَ رْةُ َظةىَيُاُْناٌْ داًْؼةتىوٍ ثاسَيضطةُ          
بايةُخ ْةني بةُآلّ     بانىسٍ ويًَض، ئُطُسضٌ بةٌَ   بىَ ْاوَْذَناٌْ ئًٓطًًض بتىأْ بىَ سابىاسدٕ بشِوَٕ

داٖاتًؼًإ ًًُْ. ناتًَو خُياَيُ طُسَتايًُنإ يُ سواْطٍُ نُطةًَهذا سَْطذاْةُوٍَ ٖةُبٌَ،    
ناسيَهٌ ئاطإ ًًُْ، ئَُيبُت خُياَيجُسوَسٍ نىَْرتوٍََ دَنشٍَ.  َُٖىاسنشدٌْ ُٖط  ئُو نُطُ 

يًَهٌ ًَٖضَنٌ و بُسبآلو يُ ئاَاجنُ نىََُآليُتًًةُنإ  ُٖسوَٖا دَنشٍَ بىَ طُيؼ  بُ ضُػٓطُ
خُياٍَ بُناس ببُئ. ُٖسوَٖا ْابٌَ يُ بريٍ بهُئ ئُطُسضٌ ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ صياتش ويَٓاٍ 
خُياآلتًَهٔ طُباسَت بُ دوانُوتىويٌ بشِيَو يُ سَطُصَنإ، بُآلّ بىَ صؤسيٍُٓ ئًَُُ ويَٓاطةُسٍ  

 رياْذُْوَ.ػىيًََٓهٔ بىَ ئاطىودَيٌ و 
ديهٍُ ئُو درواصيُيُ نُ  باغ نشدٕ يُطُس ئُّ بابُتُ ثًَىيظتًٌ بُ يًَهذاُْوٍَ ييًَُْهٌ 

ئةُّ نةاسنشدَ     يُ طُسَتاٍ ئُّ بُػُدا ئاَارََةإ ثًَهةشد. بةُثًٌَ تًةؤسٍ دَسووْؼةًهاسٍ،      
زَيُنٌ يةُ  رياْبُخؼٍُ ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ صياتش بُّ ٖىَيُوَيُ نُ يُو ْاوضاُْدا ويٍَُٓ ئىَب 

دَطضىو دَدوَصيَُٓوَ، يةُ سواْطةٍُ صؤسيٓةٍُ قىتاخباْةُ دَسووْؼةًهاسيًُناٌْ ئَُشِوَنةُوَ،       
بٓضًُٓ و بَُٓاٍ طُػُطُْذٌْ طؤصٍ تاى، بشيَتًًةُ يةُ ئةُصَىوْهشدٌْ صيةإ. يُنةَُني و      
 بَُٓايًرتئ صياٌْ دَسووٌْ َشوَظ، َشدٌْ دايو و نىَتايٌ ثًَىَْذيٌ َٓذاَيةُ يُطةٍَُ دايهةذا.   

                                                           

1- Brunio Bettelhim 
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ئًَُُ َُٖىوَإ يُ طُسَتاٍ طاوايًذا ويٍَُٓ دايهًَو يُ ٖؤمشاْذايُ، نُ دََاْطشيَتُ ئاًََض و 
خىَػٌ دَويَني و ًْاصَإ دابني ئُنا،   ئُّ ويَُٓيُ يُطٍَُ نةُتىاسٍ دَسَنًةذا يةُنًَو بةٌَ       

ُْذٕ يةُ  يُنًَو ُْبٌَ. ئُّ ويَُٓ ٖؤػًًُ يُ بُٓسَِتذا خُياَيُ، نُ يُ ًْاصٍ طةاوا بةىَ طُػُطة   
داويَين دايهذا، ُٖسوَٖا يُ ُٖط  ديٗاويَزٍ نةشاوٍ دَطةُآلتٌ سَٖةاوَ طُسضةاوَ دَطةشٍَ.      

تىاْةاٍ ئةُو، يةُ سووبةُسِوو بىوْةُوَ يُطةٍَُ        بَُٓاٍ طُػُطُْذٌْ طؤصطُسٍ تاى بشيَتًًُ يُ 
 ُْبىوٌْ ئُّ ئىبزَ بَُٓايًُدا و طُسبُخىَيٌ طؤصطُسٍ يًٌَ. ٖةُس ئةُّ بابُتةُ بةُثًٌَ صاساوَ    

فشوَيذيًُنإ بُّ دىَسَ بُيإ دَنشٍَ نُ طُْتُسٍ طُػُطةُْذٌْ طةؤصطُسٍ تةاى بشيَتًًةُ يةُ      
يإ بةُ واتايةُنٌ ديهةُ    # ثشَْظًجٌ نُتىاس$صاَيبىوٕ بُطُس رياْذا، بُثًٌَ ثًَذاويظتًًُناٌْ 

ُ قبىوَيهشدٌْ نُتىاسٍ ُْبىوٕ. يُ باغ و يًَهذاُْوَناٌْ نالئ يُطُس تًؤسَنٍُ فشوَيذ، ًْاص ب
صؤستش يُوٍَ نُ سَْطُ بُ ٖىٍَ سشغ و تىْذوتًزٍ -سووبُسِووبىوُْوَ يُطٍَُ تشطٌ َٓذاآلُْدا، 

  ناسَنةُ درواستةش دَنةات. ئةُّ دَيةُسِاونٌَ      -و صياْذا بٌَ يُ ئىَبزَ ػايٌ ًَُٖٓسَنٍُ خىَيةذا، 
دووسَثُسيَضٍ ًَُٖٓسَ ُّٖ بَُٓاٍ ُٖط  طىْاٖةُ، ٖةًَُؽ بٓةَُاٍ تًَهىَػةاُْ ْةاوَنٌ و      

 َسَنًًُناٌْ تانُ بىَ ضانظاصيهشدٕ يإ دَيذاسٍ داُْوٍَ ئؤبزٍَ صيإ يًَهُوتىوَ.د
يةةُ نىيتةةىوسٍ بةةُسيتاًْادا، ْاوضةةُ طىْذْؼةةًُٓنإ يةةُ سيةةضٍ ناسيطةةُسٍ داْةةُستشئ    

و بةةاقٌ   1طُسضةةاوَناٌْ ُٖطةة  صياْةةذإ. خَُطًًًٓةةُ بُسضةةاوَنٍُ َةةىصيهٌ ئًًَطةةاس  
ٌ بُسيتاًْادا ُٖس يًَشَوَ طُسضاوَ دَطةشٍَ. ُٖطة    َىصيههاساٌْ ػىاٌْ يُ َىصيهٌ َىَديَشْ

ًَىَطُيًَهٌ دَىساودةَىس خةىٍَ دَْةىَييَن، بةُآلّ ييةٌُْ ٖاوبُػةٌ ٖةَُىويإ ئةُّ          صيإ بُ ػ
نةةُ طىَسِاْهاسيًةةُ نىََُآليُتًًةةُنإ بةةُ ػةةًَىَيُنٌ ضةةاسََُٖيُٓطش، صياًْةةإ  تًَطُيؼةةتُٓيُ 

 خظتىوَتُ طُس ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ.
طىْذْؼًُٓنإ ْاطشيَتُوَ و دَتىاْني بًًََني نُ بُآلٍ طؼةتًٌ    ّ صياُْ تًُْا ْاوضُئَُيبُت ئُ

ُ     ثًَؼهُوتين نىََُآليُتٌ يُّ بىاسَدا، خىاصَيُنُ $ ٖةَُإ    بىَ باَيل بةىوٌْ تانةُ نةُغ. ية
ناتًؼذا نُ َُٖىوَإ يُ طُػُطُْذٌْ طؤصطُسيٌ )صؤسيٓةٍُ  طىَسِاْهاسيًةُ نىََُآليةُتٌ و    

( بُٖشََُْذ دَبُئ، بُآلّ سوآًًَْهٌ دووييَُُْإ بىَ ئُّ طُػُطُْذٕ ُٖيةُ.  تُنًٓهًًُنإ
، دَطشيُٓ طاَيتةُ و  -نُ بُ بشِواٍ صوَسيَو، داٖاتٌ بُطاآلضىووُْ-ئُو طُختطريٍ و بُسطشيًاُْ 

ثًَؼىوَناٌْ رياْذا يًٌَ بُسَُُْٖذ بىوئ خةُّ    يُ خىيُ بىَ ثانٌ يُدَطضىو و خاويًًَُٓى نُ 

                                                           

1- dward Elgar (1857-1943 )ٍئاُْٖطظاصٍ ئًٓطًًض  
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ًَُُ بةىَ ْاوضةُ طىْذْؼةًُٓ يةُ ْاوضةىوَنإ سَْطةُ تةا سادَيةُى         داَإ  ٍَ. ْىطتايًزٍ ئ دَطش
بىَ ئُو ػتاٍُْ يُ ثشوَطٍُ باَيل بىوْذا  طُسضاوَنٍُ بطُسِيَتُوَ بىَ ْىطتايىرٍ تاى تانٌ ئًَُُ 

دوَسِاْذووَاُْ، بُ تايبُت ئُو ػتاٍُْ يُ يُنَُني و بَُٓايًرتئ خىيُناٌْ طُػُطُْذْذا بةُ  
 ٍ دًابىوُْوَ يُ دُطتُ و طًٓطٌ دايو، دوَسِاْذووَاُْ.ٖىَ

ئَُيبُت ئُو صياٍُْ يُ ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ نُوتىوَ، بشيَتًًُ يُ ُْبىوٌْ تًىَسيَهٌ ًََزوويٌ 
طُباسَت بُ دىاٌْ و سَطُْايُتٌ و ثانٌ، تًىَسيَو نُ يُ سابشدوويُنٌ ْادياسَوَ تةا ئًَظةتُ بةُ    

ُ ُٖسطًض صياًَْهٌ ًََزويٌ ًًُْ، بُآلّ بُ بُػذاسيهشدٕ يُّ بري تًىَسَ ثًَىيظت ُْصاْشاوَ. ئُّ صياْ
ئُوٍَ يُطٍَُ ئُّ صياُْدا سابًنَي و وَٖاؾ بري بهُيٓةُوَ    دَنُئ، بىَ ًََزوويًُدا خىََإ ثُسوَسدَ 

  نُ يُ ْاوضُ طىْذْؼًُٓناْذا ئاطُواسطُيًَهٌ بُدًَُاو يُ ئؤبزٍَ بةُٖاداس و سآًَٖةُس دَبًةٓني،   
صيايإ يًَذا بٌَ. ئُّ ئُصَىوُْ دَتةىاٌَْ    بزَيُى نُ يًٌَ دًا بىويُٓتُوَ و تشطٌ ئُوََإ ُٖيُئؤ

وَطىَطُ ًَُٖٓس يإ خُفُت ًَُٖٓس بًَت، بُآلّ دَتىاًَْتًؽ رياْبُخؽ و يُنًُتًٌ بةُخؽ بةٌَ،   
ووَتةُوَ.  ُٖطت بهُئ ئؤبزٍَ ػايٌ ًَُٖٓسَإ، دوَصيىَتُوَ و دَسووًْؼُإ نشد تا سادَيُى نُ 

 –ُٖطت بهُئ ويَُٓ ٖؤػًًُ ئاطىودَيٌ ًَُٖٓسَناٌْ طشد و ضىََُنإ، يةإ   يُ ئاناَذا سَْطُ 
ئاطىودَيًُإ ثٌَ دَدَٕ، بُ قةىوَيٌ  # ريٓطُيًاٍُْ وَنى دايو$ئُ و تىمخُ  –وتٍُ ويًٓهات  بُ

سِاْهاسيًةُ  يُ دَسووياْةذا سَطًةإ دانىوتةا بةٌَ. ُٖسضةُْذَ ْةاتىاْني ناسيطُسيًةُناٌْ ئةُو طىَ        
ْاوضةُ طىْذْؼةًُٓناًْإ تىوػةٌ طةىَسِإ نةشدووَ و يةُ بةشٍَِ دًَطُيؼةذا          نىََُآليُتًًاٍُْ نُ 

ْابىوتًإ نشدووَ بظشِيَُٓوَ، بُآلّ دَتىاْني ئُّ دَيًٓايًُ بىَ خىََإ بظُدًَٓني نُ ئةُو ْاوضةُطُيُ   
 ببُخؼٔ. إ ثٌَ ًَٖؼتُنُ بىوًْإ ُٖيُ، ًَٖؼتُنُؾ دَتىأْ بشِيَو خًَش و بُسَنُمت

تًُْا نُطاًَْو دَتةىأْ خىَيةإ     سووٕ دَبًَتُوَ نُ يُّ باطٍُ ئًَظتُ، ئُو ئُجناََُإ بىَ 
اُْ دَسباص بهُٕ نةُ بتةىأْ يُطةٍَُ ويَٓةُ ًََزوويًةُناٌْ      #خَُىَنٌ ًَُٖٓس$يُّ )دَيُسِاونٌَ( 

 ْاوضُ طىْذْؼًُٓناْذا ٖاوػىْاغ بٔ.
، بةُ خةُّ بةىَ طىْةذيَهٌ ئةاساّ و دةىإ يةُنًَو يةُ         سَْطًؼُ ْىَطتايًزٍ يةُنٌ تًَهةٍَُ  

تايبُمتُْذيًُناٌْ رياٌْ َىَديَشَٕ بٌَ، تايبُمتُْذيًُنٌ دًٗاٌْ و ناسيطُس، نُ خَُيو بُ سَطُص 
دًاواص و نىيتىوسٍ دًاواصَوَ بةُ بًٓةًين ْاوضةُ طىْذْؼةًُٓنإ تىوػةٌ ئةُّ ْىطةتايًزيًُ        

 1َٖا ًًُْ و ئُطُس تاَُصسوَيٌ طشدَناٌْ َةايعًَش و  نُطًو وا بري بهاتُوَ، نُ  دَنات. سَْطُ

                                                           

1- Malvern، ْاوٍ طشدطُيًَهُ يُ سؤرئاواٍ ئًٓطًًضدا 
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 –طُسَسِاٍ دةىاًْؽ  - 1ئُو نات نًَىَناٌْ ثًَشيًََٓش يإ طشدَناٌْ بانىووسٍ ثانظتإ دَنُٕ، 
ْاوضةُ طىْذْؼةًُٓنإ، سَْطةُ ْةُتىأْ ثُطةُْذَ        بىَتإ يةُصَت بةُخؽ ْةابٌَ. بةُّ دةىَسَ     

 دًاواصَناٌْ ئًَُُ يُنذَطت بهُُْوَ.
دَتىاْني تًَطُيؼتُٓنايإ يُ ْاوضةُ طىْذْؼةًُٓنإ يةُ سواْطُيةُنٌ ديهةُوَ        بُّ دىَسَ

يًَهبذَيُٓوَ، سواْطُيُى نُ يُطُس بَُٓاٍ قبىوٍَ نشدٌْ دًاواصيٌ ئًتًٓهٌ و ْهىََيٌ ُْنشدٕ 
ديهُ(، سَْطُ ئاطىَطُيًَو بىَ ثًَذاضةىوُْوَ و ثاْتةايٌ     )يُ بىوٌْ باقٌ سَطُص و ئًتًٓهُناٌْ

ُ ٖؤػًًُ نىيتىوسيًُنإ يُ بُسابُسَاْذا دابًَٓني. وَبريًَٖٓاُْوٍَ ػًَىٍَ بُديٗاتٔ دإ بُ ويَٓ
ًٖىاداسَةإ   –بُو دىَسٍَ يُ بُػةٌ ثًَؼةىودا بامسةإ نةشد      –و ثُسَطُْذٌْ  ياسيٌ فىتباٍَ 

دَنةةُٕ بةةُ عَُةةُيٌ بةةىوٌْ ئةةُّ سواْطُيةةُ. فىتبةةاٍَ سوََيًَهةةٌ رياْةةذَسٍ يةةُ خىدئاطةةايٌ  
ُبىوَ، ئُطُسضٌ سَطُص يُّ طاآلٍُْ دوايًةذا دووبةاسَ بايةُخًَهٌ بُسضةاوٍ     بُسيتاًًُْناْذا ٖ

يُ بُػًَهٌ صوَسٍ ًََزووٍ  –و بُ طؼتًًٌ وَسصػٌ فىتباٍَ  –ُٖبىوَ. دُطتٍُ فىوتبايًظت 
ئُّ ياسيًُ يُ بُسيتاًْادا طجٌ ثًَظت بةىَ. ٖةُس بىَيةُؾ فىوتبايًظةتُ سَؾ ثًَظةتُنإ يةُ       

يةُ ئًٓطًًةضدا يُطةٍَُ طشفتطةُيًَهٌ صوَسدا      1960و  1950ٍُ نًَبُسنٌَ دَوسَيًُناٌْ دَية 
سووبُسِوو بىوٕ. يُ سواْطٍُ صوَسيٍُٓ تَُاػةاطُساُْوَ، دُطةتٍُ سَؾ يةُ بٓةَُاوَ يُطةٍَُ      
دُوٖةةُسٍ ئةةُّ ياسيًةةُدا بًَطاْةةُ بةةىو، بةةُآلّ يةةُ َاوَيةةُنٌ صوَس نىستةةذا و يةةُ ئانةةاٌَ   

ظتُ سيَزَيإ صوَسَ و ُٖسوَٖا بُ ٖىٍَ باقٌ ئُو يًَٗاتىويًُناٌْ ياسيطُساٌْ سَؾ ثًَظتذا نُ ئًَ
و ُٖطةةت و خُياَيجُسوَسيًةةُ   –طىَسِاْهاسيًاْةةٍُ يةةُّ وَسصػةةُدا ٖاتةةُ ئةةاساوَ، فىتبةةاٍَ    

تا سادَيُنٌ صوَس تُورٌَ سَطُصيٌ يُطُس َُْا، و بىو بُ دياسدَيُنٌ ًَْى  –ثًَىَْذيذاسَناٌْ 
ئاَةارٍَ ثًَهةشا، دًةاواصيٌ سَطةُصٍ و      ُْتُوَيٌ. ُٖس بُو دىَسٍَ نُ يُ بُػةٌ طةًََُٗذا  

ُْتُوَيٌ يُ ْاويذا نىَْرتوٍََ دَبٔ. فىتباَيٌ بةُسيتاًْا ًَٖؼةتُ نةُ ًْةاصٍ بةُ ياسيطةُساًَْهٌ       
ثشؤفًؼٓاَيٌ صياتشَ يُ ئاطًاوَ و ْهؤَيٌ يٌَ ْانشيَت، نُ دميٌُْ سَطُصثُسطتاُْ ُْٖىونُؾ يةُ  

ٖةَُىوٍ ئَُاْةُوَ ثًَؼةهُوتًَٓهٌ صوَس )يةُ     سَفتاسٍ تَُاػاطُساٌْ فىتباَيذا دَبًٓذسٍَ. بُ 
سيَطٍُ يُ ْاوبشدٌْ سَطُصثُسطتًذا( ٖاتىوَتةُ ئةاساوَ. ًْؼةاُْ نىيتىوسيًةُناٌْ سَطةُص يةُ       

 بَُٓاوَ داسِيَزساوُْتُوَ. باصُْيُنٌ طشيٓط يُ ئُصَىوُْناٌْ دَُاوَسدا، يُ
يةةُ سَُْٖةةذيَهٌ  و سانًَؼةةُسيٌ ْاوضةةُ طىْذْؼةةًُٓنإ  دَتةةىاْني سانًَؼةةُسبىوٌْ فىتبةةاٍَ

                                                           

1- Pyerneess  ُطٓىوسٍ ًَْىإ فُسَْظاو ئًظجاًْادا 21يُ  ْاوٍ صجنريَ ضًايُن 
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طشيٓطُوَ ثًَهُوَ بُساوسد بهُئ. ئُّ بُساوسدناسيًُؾ ياسَُتٌ دَدا بُ ساظُ و باغ، يُطُس، 
سواْطٍُ طؼتًًٌ ئُّ ثُسِتىونُ طُباسَت بُ نىيتىوسٍ دَُاوَس. ُّٖ يُ فىتباٍَ، ًَُٖؽ يُ 

ًٌ ُٖيُ. طُسَسِاٍ ْاوضُ طىْذْؼًُٓناْذا تًَهُآلويًُى يُ ػُٖىاًًُْت و نىَْرتوََيٌ نىََُآليُت
فىتبةةاٍَ يةةإ   يةةُصَت بةةشدٕ يةةُ ئاَةةارَ ثًَهشاواْةةُ بةةىَ  ٖةةُس نةةاّ يةةُ سَُْٖةةذَ ئةةُوٍَ نةةُ 

ْاوضُطىْذْؼًُٓنإ ثًَىيظتُ، بُآلّ ئُطُس قُساس بًَت ئُّ يُصَتُ بىَ تىيَزَ طةُوسَناٌْ خةَُيو   
َُآليةُتٌ صاٍَ بًَةت.   َُتشطٌ و سانًَؼُس مبًًََٓتُوَ ئُو نات دَبٌَ سيَهًًُتٌ و ُْصٌَ نىَ  بٌَ

بُو دىَسٍَ نُ ثًَؼرت ومتإ ُْصّ و سيَهًُتًٌ نىََُآليُتٌ يُ فىتباَيذا يُ سيَطٍُ ياطاناٌْ ئُّ 
ياسيًةةُوَ دَبًٓةةذسئَ. يةةُ يُصَتًَهةةذا نةةُ ْاوضةةُ طىْذْؼةةًُٓنإ ثًَُةةاٌْ دَدَٕ، ٖىَنةةاسٍ  

اٍَ ناس و صَتُتُ )واتُ نىََُآليُتٌ يُ ػًَىاصٍ خُتطُيًَهذا دَبًٓشئَ، نُ بُسٌَُٖ طُدإ ط
ْةةاو بةةاخ، دىَطُيةةُ و....( ٖةةُسوَٖا نُػةةىُٖواٍ طؼةةتًًٌ ْةةُصّ و  يةةُ ػةةًَىاصٍ ثةةُسرئ،  

ديهةةٍُ ئةةُّ ٖىَنةةاسَ  َةةشوَظ طةةُثاْذوويُتُ طةةُس صَويٓةةذا، ػةةًَىاصيَهٌ  دَطةةتَُىَيًُى نةةُ 
 نىََُآليُتًًُيُ.

بُ ديتين ُٖس ُْْاطةًَو  ناتٌ ثًاطُنشدٕ يُ ْاوضُناٌْ دَسَوٍَ ػاس  ئٍَُُ نُ ئًَُُ يُ 
سَْطُ يةُ ثًةٍُ يُنَُةذا سَفتةاسيَهٌ       ئُّ ناسَ  نُ )ُٖسضُْذَ 1خىَػتُواصٍَ يُطُآل دَنُئ

يُ نؤََُيطٍُ يُ دَطضىوٍ ديَٗات( ًْؼةاٍُْ   (سَفتاسٍ باو(ْىوطتايزيو بٌَ بؤ طُسِاْذُْوٍَ 
َصايُت و ئاطايًُوَ ٌَ بُ س –تُْاُْت يُ ناتٌ خىَدَسباصنشدٕ بىَ رياٌْ ػىاٌْ  –نُ   ئُوَيُ

دَدَيُٓ ريَشبُْذ و بُسبُطتُناٌْ نؤََُيطُ و ُْصّ و سيَهًُتًًُنٍُ بُ طؼةتًٌ. طُسضةاوٍَ   
  ئُو ناتةٍُ نةُ يةُّ ْاوضةُطُيُدا ثًاطةُ دَنةُئ و         –طُسصيٓذوويًُإ يُ ديَٗاتُناْذا 

ايٌ و ُٖطة  ئاطةىودَيٌ و ػة    -ناتًَهًؽ نُ خُسدًطُسٍ ويَٓةُناٌْ ئةُّ ْاوضةُطُيُئ    
دًْايةُى نةُ يةُصَتٌ      بُسٌَُٖ ئُّ نُػفُيُ، نُ دًْايُنٌ نىََُآليُتٌ بُطُسَاْذا صاَيةُ، 

ػاطُػهُنُس و ػُٖىاًُْإ ثٌَ دَدا، بُآلّ يُ َُٖإ ناتًؼذا دَيًٓاَإ دَناتُوَ نُ ريةاٌْ  
 َُدٌَْ بُ تُواوٍ وصَ نؤْرتوََيهُس و ثاسيَضَسَناًًُْوَ يُ ضىاسدَوسَاْذا بُسقُساسَ.

                                                           

بايُخٌ ًَٖضَنٌ ئُّ ُْسيتُ يُ بُطةُسٖاتٌ طةشتين دوو تريؤسيظة  )طشووثًَةو يةُريَشْاوٍ(       يىوُْيُى يُ -1
ًَو يةُ وَصيشَنةاٌْ        #ًَٖضٍ نؤَاسةىاصٍ ئرييُْذ$ دا دَبًٓشَئ، نُ يُ نةاتٌ ْاطةًُٓوٍَ ػةىييَن َةاَيٌ يةُن
وَيُتٌ بُسيتاًْا يُ دَسَوٍَ ػاسدا، يُطٍَُ يُنًَو يُ داًْؼتىواٌْ ئُو ػىيَُٓ نُ خُسيهٌ ثًاطةُنشدٕ بةىو   دَ

خؤػتُواصَيإ ُْنشد. ئُويؽ )سَفتاسَنُياٌْ بؤ ْائاطايٌ و طىَإ ًَُٖٓس بىو( بُخُبُس نشدٌْ ثؤيًع بىو بُ 
 ٖؤٍ دَصطرينشدًْإ.



 

103 

ثًَةٌ   سواْطُيُ يُطُس بَُٓاٍ تًَطُيؼتًَٓهُ يُ تًؤسٍ فشوَيذ طُباسَت بُ نىيتىوس، بُ ئُّ
ٍ # بًٓةات $ٍ ئُقآلٌْ يُطٍَُ #خىد$ئُّ تًَطُيُ نىيتىوس بشيَتًًُ يُ خُباتٌ طُسنُوتىواٍُْ 

ئُطُس قُساس بًَت بُسُّٖ و سَفتاسَ نىيتىوسيًُنإ، بُطُسَاْذا  ػُٖىاٌْ، بُآلّ يُّ خُباتُدا، 
صاٍَ بٔ سُقًكُتٌ ػُٖىاٌْ ئُصَىوٕ ْابٌَ بضس بٌَ. ُٖسوَٖا بَُيطُ ًَٖٓشاوَتُوَ، نُ دُوُٖسٍ 
تًَطُيؼتين ئًَُُ يُ ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ، ئُّ ُٖطتُيُ، نُ ئُّ ْاوضاُْ ويَٓاٍ ػةتًَهٌ يةُ   

 دَطضىوَ.
َ، نةُ  بُجمىَسَ، طىْذ يُطٍَُ ئةُّ ساطةتًًُ ئاطةىودَيٌ ًَٖٓةُسَدا سووبةُسِووَإ دَناتةُو      

ئُْذاًََو يُ دُطتٍُ نؤََُيطُئ و ْشخٌ ئُْذاَُتًؼُإ يةُّ نؤََُيطةُدا، يةُ ْاوضةىوٌْ     
ساَيُتٌ َٓذاآلَُْاُْ، ئُطُسضٌ ئُّ ُٖطت بُصياْهشدُْ نُتىاسيَهٌ طشيٓطٌ دَسووًًُْ، بُآلّ 

ٍ   ْشخٌ دًا ُْنشاوٍَ يُ نُتىاسٍ دَسَنًذا ختىوسَيُنٌ بٌ  َبايُخُ و ئُو ئىَبزَ يةُ دَطضةىوَ
دَطضىو دَصاٌَْ. ئُّ  نُ طَُبىيًَهُ يُ دايو و بُسدَواّ تاى ثًايذا َُٖيذََيٌَ، بُ ساط  بُ يُ

 ُ بةىَ دوَصيٓةُوٍَ دايهةٌ وَتةُٕ، بةُآلّ يةُ         تًَطُيُ بَُٓاٍ دَسووٌْ خُياآلتٌ فاػًظةتُناْ
يُدإ نُتىاسدا، ئُو نُطاٍُْ نُ دَسِؤٕ بىَ ديَٗاتُنإ صؤسيُٓيإ بُ دووٍ نُػفٌ ئُّ ْاوضُطُ

    ُ ئَُشِوَنةُ يةُ دَسٍ     ُْى بُ دووٍ داطرينشدُْوٍَ دووباسَيذا. صؤسيٓةٍُ ئةُو نُطةاٍُْ، نة
ػاسَناْذا ثًاطُ دَنُٕ، يُ ًَْىإ خضّ و ًَْضيهُناًْاْذا يُنَُني نُطاًَْهٔ  ئةُّ ْاوضةُطُيُ   
ًَؼةىو           بُ طُسضاوٍَ يةُصَت دَصاْةٔ. ٖةُسوَٖا ئَُشِوَنةُ، بًٓاتةُ دًاواصَنةإ صيةاتش يةُ ث

فُسطُيًَهٌ يُى سوَرَ دَخُُْ سٍَ بىَ طُيشاٌْ ئُّ ْاوضُطُيُ. ثُسَطةُْذٌْ نُسَطةتُناٌْ   طُ
طُدٍَ بًظتَُذا، ئُو ُٖيةُيإ سَخظةاْذووَ نةُ طشووثًَهةٌ صَوستةش يةُ خةَُيو          ٖاتىضىَ يُ

نُ ئَُُؾ بىوَتُ ٖىٍَ طىَسِاْهةاسيٌ يةُ بُػةطُيًَهٌ     طُسداٌْ ديَٗاتُنإ بهُٕ، ُٖسضُْذَ 
َُٖىو   ْاوضُطُيُدا. ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ وَنى ػىيًََٓو بىَ طُيشإ، نُ َشوَظ يُ بُسضاوٍ ئُّ

ييًَُْهُوَ دَطتًَىَسداٌْ نشدووَ، بُ ػىيًََٓهٌ ْىيٌَ نىََُآليُتٌ ديَتُ ئُرَاس؛ وَنى باصاسٍِ 
 خةىاصَ   بهةشٍَ. ئةُّ ْاوضةاُْ يُطةٍَُ      طُوسَ يُ ػاسَناْذا بؤيُ دَنشٍَ ثًَٓاطُيُنٌ ْةىيٌَ بةىَ  

و ويَٓةُ ٖؤػةًًُناٌْ بةُ ئةاساٌَ       بًَُٖضَناٌْ ُٖطتُاْذا ثًَىَْذيًُنٌ تًَو تُْشاويإ دَبةٌَ 
بُ تايبُت ئُواٍُْ يُ ئًَُةُ نةُ ثًَظةتًإ     –تىوػٌ طىَسِإ دَبٔ، طُسَسِاٍ ئَُاُْؾ، ئًَُُ 

ذا دَتىاْني ًٖىاداس بني بُوٍَ نُ ُّٖ يُ ويَٓاَاْذا، ًَُٖؽ يُ ناتةُ بًَهاسمياْة   –طجٌ ًًُْ 
صياتش ناسيطُسٍ دًًََُْٓ طُس ْاوضُ طىْذْؼًُٓنإ. طىَسِيين سَفتاسٍ ئًَُةٍُ َةشوَظ، دَبًَتةُ    

 ٖىٍَ طىَسِيين ْاواخين ويَُٓ ٖؤػٌ و خُياَيًًُنايإ.
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 :تسس هة تةكهيم و تةكهيم دؤسيت
ْةُ يةُ سيَطةٍُ    )بُػٌ ثًَؼةىوَوَ ُٖيةُ. ئَُيبةُت    بابُتٌ ئُّ بُػُ ثًَىَْذيٌ بُ بابُتٌ 

، صؤسيٓةٍُ نةات ئىتؤَبًَةٌ بةُ ْةُياسٍ ْاوضةُ       1، بطشَ يُ سيَطٍُ دًاواصيًُوَ(يًَهضىوُْوَ
طىْذْؼًُٓنإ دادًََْٔ. ئؤتؤَبًٌَ ُٖسوَٖا بُ طُسَنًرتئ ٖؤنةاسٍ يةُ ْاوضةىوٌْ ُٖسيَُةُ     

بتىاْني ًْؼإ بةذَئ نةُ بشِيَةو يةُ     طُسطُوصَنإ دَصاْشٍَ نُ صؤس َايٍُ َُتشطًًُ. ئُطُس 
بابُتُناٌْ بُػٌ ثًَؼىو طُباسَت بُ ويٍَُٓ ٖؤػٌ ػىاٌْ بؤ تؤتؤَبًًًَؽ دسووطتُ، ئُونات 
دَتىاْني بطُيُٓ ئُو ئاناٍَُ، نُ تىمخطُيًَهٌ يُنًةُتٌ ًَٖٓةُسٍ صؤس بةُ قةىَت يةُ طةُس       

دَسووْني نةُ دؤسادةؤسٍ   فُسُْٖطٌ دَُاوَس ناسيطُسيًإ ُٖيُ. ئُّ تىمخاُْ ثشؤطُ طُيًَهٌ 
ناٌْ فُسُْٖطٌ دَُاوَسٍ، ثًَهُوَ ثًَىَْذٍ دَدا و سَْطُ بؼتىاْني  سوو يُ صياد بىوٌْ ػًَىاصَ

بًًََني، نُ ئُّ دؤساودؤسيُ ديًََٓتُ ئاساوَ. يُنًَو يةُ ثًَىَْذيًةُ ضةاوَسِوإ نشاوَنةاٌْ ًَْةىإ      
مشاُْوَ، ئَُُيةُ نةُ يةُنًَو يةُّ     طىتاسٍ ديَٗات و طىتاسٍ ئؤتؤَبًٌَ، نُ بُ خًَشا ديَتُ ٖؤ

دوواُْ بُػًَهُ يُ طىتاسٍ طشووػت و ئُوٍ ديهُيؽ بُػًَهُ يُ طىتاسٍ تُنًٓو. تُنًٓو و 
ًَىَْةذيًإ ُٖيةُ،         طشووػت يُ صؤسيٍُٓ ُْسيتةُ َُصْةُناٌْ ئُْذيؼةُ و ُٖطةتذا ثًَهةُوَ ث

يةُ  # وػةت طشو$ُٖسضُْذَ دوو دَُظُسٍ، در بُ يُنٔ. ئُطُسضٌ طُباسَت بُ بًضةُُناٌْ  
ًَىَ سوآًْةُنإ ئُسَيًٓةُ، بةُآلّ، طةُباسَت بةُ          وآلتًَو وَنى بُسيتاًْادا صؤسيٓةٍُ نةات ػة

 ساػهاوٍ درواصٍ يُ بؤضىوُْناْذا دَبًٓشئَ.  ، بُ#تُنٓؤيؤريا$
بُ نَُيو وَسطشتٔ يُ ئُْذيَؼٍُ دَسووْؼًهاسٍ ةة نُ قظٍُ صؤسٍ طُباسَت بُ ُٖطتُ در 

 ئاَارَ بذَيُٓ خاَيطُيًَهٌ بةُ نةَُيو، طةُباسَت بةُ طىتةاسٍ      و درواصَنإ ُٖيُ ةة دَتىاْني
تُنٓؤيؤريا. ئؤتؤَبًٌَ ةة نُ ُّٖ يُسواْطٍُ َادٍ و ًَُٖؽ يةُ سواْطةٍُ طةَُبؤيًهُوَ    

                                                           

نةُ بةؤ   # دؤطة   تةشغ يةُ تةُنًٓو و تةُنًٓو    $شاوَ يُريَش ْةاوٍ  بُػًَو يُّ بُػُ بُثًٌَ وتاسيَو ْىوط -0
نؤبىوُْوٍ ))نض بىوٌْ ريٓطُ، دَسووْؼًهاسٍ و طشفتُ ريٓطُيًُناٌْ ئًَُُ(( ئاَادَ نشاوَ. ئُّ نؤبىوُْوَيُ 

ُ  1992ٍ ديظَُربٍ 5يُ سيَهُوتٌ # َىوصٍَ فشؤيذ$ (ييُٕ )بٓهُيُنٌ فُسُْٖطٌ ْاطشاو بُ يُ يُْذَْةذا   ية
( بآلو 1993، طاَيٌ 2، رَاسٍَ 10َ ضىو. ئُّ وتاسَ دواتش يُ طؤظاسٍ دَسووٕ دَسَاٌْ بُسيتاًْادا )ز بُسِيَى

ديهةُ يةُ وتةاسَ ثًَؼةىوَناٌْ َةٔ يةُ طؤظةاسٍ )تةُداعٌ ئةاصاد( و           بؤوَ. ئُّ بُػُ ُٖسوَٖا بُػطُيًَهٌ 
ىٍَ باطهشدٕ يُّ بُػةُدا  ( دَطشيَتُ خؤٍ. ػ1990ًَ( و طاسديُٕ )1989سؤرْاَُناٌْ طاْذٍ ناسيَظجاْذت )

ديهٍُ ثُسِتىونُنُ بًَت، ٖؤنةاسٍ ئَُةُؾ دَطُسِيَتةُوَ بةؤ       سَْطُ تا سادَيُى دُدَيًرت يُ باقٌ بُػُناٌْ
 ثًَىَْذٍ ساطتُوخؤٍ ئُّ بابُتاُْ يُطٍَُ بشِيَو يُ دُجناَيًرتئ باطُ ُْٖىونُيًُناْذا. 
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َُٖيطشٍ بايُخًَهٌ بَُٓايًُ يُ فُسُْٖطٌ دَُاوَسدا ةة يُّ بُػُدا وَنى يىوُْيُى دَخشيَتُ 
ٍُْ، نُ دَخشيَُٓ سوو طُباسَت بةُ فةاَهشدٌْ ػةًَىَ    بُسباغ، بُآلّ سَْطُ ُْٖذيَو يُو خاآل

سوآًُْنايإ، طُباسَت بُ باقٌ بًضةُُناٌْ تةُنٓؤيؤريا )وَنةى تةُنٓؤيؤرياٍ ساطُياْةذٕ و      
 ُٖسوَٖا تُنًٓهُ ثضيؼهًُنإ(ؾ دسووطت بٔ.

ئَُشِؤنُ ُٖس باطًَو طُباسَت بُ ئؤتؤَبًٌَ، تُْاُْت ئُطُسيؽ َُبُط  طُسَنًٌ يةُو  
هشدٌْ فُسُْٖطٌ دَُاوَس بًَت، بةُ ْاضةاس طةشٍَ دَدسَيتةُوَ بةُ باطةٌ ثاساطةتين        باطُ فاَ

ريٓطُ. يُ نُتىاسدا دَتىاْني بُ ًٖىا بني نُئُّ باطُ يُ ئاناَذا دَبًَتةُ ٖةؤٍ ثًَهةُوَ طةشٍَ     
خىاسدٌْ صاًْاسيٌ دَسووْؼًهاسٍ يُطةٍَُ طًاطةُتُناٌْ ثاساطةتين ريٓطةُدا. ئَُيبةُت ئةُّ       

ًَني خةُتا يةُ ييةُٕ         ثًَىَْذيًُ ثًَىَْذي ًُنٌ دؤطتاُْ ًًْةُ و يةُ سَُْٖذيَهةُوَ دَتةىاْني بًَة
دَسووْؼًهاسيًُوَيُ. دَسووْؼًهاسٍ ػىْاطًَهٌ تُواو سَخُٓطشاٍُْ ُٖيُ. بُو دةؤسَؾ نةُ   
ئاطُداسئ ئُّ تًَؤسَ يُ قبىوَيهشدٌْ وتُ سواَيُتًًُناٌْ تانُنإ خؤ دَبةىيَشٍَ و بةُسدَواّ بةُ    

ؤصتشَوَيةُ و نةَُيهٌ نةَُرت يُوَيةُ يةُ طةُسَتادا ضةاوَسِواٌْ دَنةشا.         دووٍ ثًَطُيُنٌ ئاَي
دَسووْؼًهاسٍ بُ ٖؤٍ تايبُمتُْذٍ تىْذ و وػهًُوَ يُ سابشدوودا ْةُيتىاًْىوَ ثًَىَْذيًةُنٌ   
ثتُو يُطٍَُ دًْاٍ طًاطُتذا دسووطت بها. ُْٖذيَو يُ ئًَُُ طُسدًَََو بُ ًٖةىاٍ ثًَىَْةذٍ   

بىوئ. ئُطُسضٌ ئُّ دوو تًةؤسَ تاَاوَيةُى بةُ باػةٌ ثًَهةُوَ      دَسووْؼًهاسٍ و َاسنظًضّ  
تًَهٍَُ بىوٕ، بُآلّ ثًَىَْذيًُنُيإ ػهظ  ًَٖٓا، ضىْهُ دَسووْؼًهاسٍ ًٖض بابُتًَو يُ بُس 
ًْطاٍ سَخُٓطشاُْ و ػًهاسيًاٍُْ خؤٍ ْابىيَشٍَ، بُ تايبةُت ئةُويؽ ْاخىدئاطةاٍ ْاػةُفايف     

 ػؤسِػطًَشِإ.
َاُْ َُبُطتِ ئُوَيُ نُ ُٖوَيذإ بؤ ثاساطتين ريٓطةُ ثًَىَْذيًةُنٌ   طُسَسِاٍ َُٖىو ئُ

ًًُْ بُ خىيَٓذُْوٍَ دَسووْؼًهاساُْوَ. ئُطُسضٌ سَْطُ ئُّ ناسَ ناسيَهٌ درواس بٌَ، بُآلّ بؤ 
داْةٌ دَسووْؼةًهاسٍ يُطةٍَُ ثاساطةتين ريٓطةُدا       ئُواٍُْ نُ يُ سَخُٓ دَيطري ْابٔ، ثًَىَْذٍ

ُ. ئًَُُ باػرت وا دَصاْةني نةُ دَسووْؼةًهاسٍ ئةُو بضؤصيًةُ دَسووًًْةُ       ناسيَهٌ صؤس بُ نَُيه
 ْاخىئاطاٖاَُْإ بؤ دَس خبا، نُ ريٓطُ يُطُس ئُو صَويُٓدا تىوػٌ َُتشطٌ دَنُٕ.

ئَُيبُت ئُّ سَوػتُ يُ يًَهذاْةُوَناٌْ ريٓطةُدا بايةُخٌ ُٖيةُ، بةُآلّ ٖةُسوَٖا دَبةٌَ        
سِاونٌَ نُ ٖؤناسٍ ُٖوَيذاُْناٌْ ييُْطشاٌْ ثاساطتين يًَهذاُْوَ دَسووْؼًهاسيٌ خُياٍَ و دَيُ

ريٓطُيُ بُ وسدٍ يُ بُسضاو بطريدسئَ. بُّ دؤسَ دَتةىاْني بةؤ يىوْةُ يةُ طةُس ئةُّ بابُتةُ        
يًَهؤَيًُٓوَ بهُئ نُ خُياَيجُسوَسيًُنايإ طُباسَت بُ دايهًَهٌ ٖاص يٌَ بشِاو نُ ئًَظتُ يةُ  
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ٍَ )ناسيطةُسٍ         بريٍ تؤَيُطُْذُْوَدايُ، دايهًَ ٌَ بةرِب ٍَ ُْٖاطةَُإ ية ٍَ نةُ دَيةُو هٌ نًٓةُ يةُد
طىَيداُْيٌ(، يإ دايهًَهٌ بشيٓذاس نُ ْاتىاٌَْ يُ ُْياس و صيإ مباْجةاسيَضٍَ )دسِاْةٌ تةىيٌَ ئةُصؤٕ(،     

      ٌ ديهةةُ، ْةُ تةًُْا بةةؤ     سَْطةُ   سؤَيًَهةٌ يةةُ َُتشطةًًُ ريطُٓيُناياْةذا ٖةةُبٌَ. بةُ واتايةُن
ٍ طُباسَت بُ ٖؤناسٍ درايُتٌ نشدٌْ ثشانتًو و بُسبآلوٍ طشووثًَهٌ صؤس يةُ  بُدَطتًَٗٓاٌْ صاًْاس

خَُيو يُطٍَُ َُبُطت و ثًَؼًُٓناٌْ ييُْطشاٌْ ثاساطتين ريٓطُدا، بطشَ ُٖسوَٖا بةُ َُبُطة    
بُدَطتًَٗٓاٌْ )صاْظتًَو( طُباسَت بُوٍَ، نُ ضًؤٕ ُْٖذيَو يُّ ئاَاْر و ثًَؼًٓاٍُْ يةُ ثشؤطةُ   

سووْةةٌ ْاَةةاقىوٍ و بُسَْطاسيًاْةةُوَ ئًًةةٗاًَإ طشتةةىوَ، دَنةةاسئ ثةةُْا ببةةُئ بةةؤ طةةُيًَهٌ دَ
دَسووْؼًهاسٍ. يُ بُساَبُسدا دَسووْؼًهاسيؽ دَبٌَ ثًَطٍُ خؤٍ يُ ًَْىإ ئُو نؤََُيُ تًؤساْةٍُ  

 نُ دَتىأْ يُ ضىاسضًَىٍَ طًاطًًُتُناٌْ ريٓطُيٌ دا بُناس بطريدسئَ بذؤصيَتُوَ.
بةةُ َُبُطةة  # تةةشغ يةةُ تةةُنًٓو$و # تةةُنًٓو دؤطةة $و صاساوٍَ يةةُّ بُػةةُدا، دو 

بُسدُطتُنشدُْوٍَ ئُّ خاَيُ بُناس دًََِٖٓ، نُ تُنٓؤيؤريا ضًؤٕ بُ َُٖيدشاْذٌْ ُٖطتُ بُ ًَٖضَ 
ئُسييَن يإ ُْسيًًَُٓنإ يُ ئًَُُدا، دانؤنًٌ دَنات، يُ باطهشدٌْ ئُقآلٌْ يُطةُس خةىد و يةُ    

طُساياٍُْ صيإ يةإ طةىودٍ نؤَُآليةُتٌ و ريٓطةُيٌ، تةُنٓؤيؤريا      باتٌ بُساوسدنشدٌْ نُتىاس
دَبًَتُ ٖؤٍ بُديٗاتين سواْطُطُيًَهٌ ٖاْذَساُْ يإ ٖآُْدَساُْ. ئُّ دوو صاساوَيُ بةُ طؼةتًٌ   
دُخت يُطُس ئُّ ساطتًًُ دَنُٕ، نُ ضُػُٓطُيًَهٌ دؤساودؤس، سواْطٍُ ْائُقآلٌْ طةُباسَت  

ُ )$ُثًٌَ ُْٖذٍَ يُ وتةٍُ  بُ تُنٓؤيؤريا بىوٌْ ُٖيُ. ب ٕ  (ثاستة ٍ ٖاوضةُسخ سَْطةُ   #طةُوصَنا
ُْٖذيَذاس وا بًَتُ بُسضاو، نُ تًُْا طشف  تُنٓؤيؤريا ئَُُيُ، نُ ةة طُسَسِاٍ ئُو صياُْ صؤسٍَ 
يُ طشووػ  داوَ ةة صؤس بُ بايُخٌ دَصاْني. بشٍَِ داس دَتىاْني ْاوٍ ئةُّ ػةًَىَ سوآًْةُ بٓةًنَي،     

خُياَيًَهةُوَ طُسضةاوَ دَطةشٍَ نةُ تًًَةذا،       ، ضةىْهُ يةُ   #تُنًٓو دؤطتاُْ$ػًَىَ سوآًًَْهٌ 
تُنٓؤيؤريا ئؤبزَيُنٌ بُ ئاسَاٌْ نشاو و بُٖشَداس يُ دَطُآلتًَهٌ دادوويًةُ و تةاى بةُ ٖةؤٍ     

ساػةهاوٍ   خؤػًفتُيًُوَ دَتىاٌَْ خؤٍ يُطٍَُ ئُو ئؤبزَيُدا ئُّ و ئُو بهات. ئُّ بؤضةىوُْ بةُ   
هٌ طُوسَ بؤ ثُسوَسدَنشدٌْ ُٖط  ريٓطُيٌ، ضىْهُ يإ ْهةؤَيٌ دَنةُٕ يةُ    دَبًَتُ بُسبُطتًَ

صياُْ تُنٓؤيؤريهًًةُناٌْ ريٓطةُ، يةإ طاَيتةٍُ ثًَذَنةُٕ. يًَهؤَيًٓةُوَ دَسووْؼةًهاسيًُنإ        
ياسَُتًُإ دَنُٕ بُ صياتش بىوٕ و ضانرتبىوٌْ صاًْاسيًُنايإ يُطُس ئُّ بابُتُ، بُ تايبةُت يةُ   

 1شئ ضُػُٓناٌْ، يُ طُسدٌََ وصٍَ ئُتؤًَذا.َُتشطٌ ًَُٖٓست
                                                           

، نُ يُنًَو يُو يًَهؤَيًُٓوَ دَطُُْاُْيةُ، يةُ   Easlea ،1983(ة بؤ يىوُْ بشِواُْ يًَهؤَيًُٓوَنٍُ ئًظًًا 1
 دؤط  نشاوَ. يُطُس تُنًٓو 1980دَيٍُ 
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ئُّ دؤسَ تؤريُٓواُْ سَْطُ َُٖإ داٖاتًَو بًَت، نُ بشِيَو يُ يًَتؤرَنإ ًٖىاداسبىوٕ يةُ  
سيَطٍُ ثًَىَْذيٌ ًَْىإ دَسووْؼًهاسٍ يُطٍَُ بضاظٌ ثاساطتين ريٓطةُدا بًَتةُ ئةاساوَ، بةُآلّ     

سٍ بُ ٖؤٍ ضةًًُتًٌ بًَاليًًُْةُوَ دَخةىاصٍَ    طشفتًَهٌ ديهُيؽ يُ ئاسدايُ، نُ دَسووْؼًها
طُسجنُاٌْ بؤ سابهًَؼٌَ. صؤستش ػًُاٍُْ ئُوَ ُٖيُ، نُ ييةُْطشاٌْ ريٓطةُ ئةُّ طشفتةُ يةُ      
ٖؤػٌ خؤياْذا بذؤصُْوَ تا يُ ٖؤػٌ ديرتاًَْو، نُ دَياُْوٍَ ساٍ خؤيإ بُطُسياْذا بظةُثًَٓٔ  

هشاو بشيَتًًةُ يةُ تةشغ يةُ تةُنًٓو، يةإ       يإ يُطَُيًاْذا درايُتًٌ بهُٕ. طشف  ئاَارَ ثًَ
تشطةًَهٌ ْائةةُقآلٌْ يةةُ تةةُنٓؤيؤريا. يىودَنةةاٌْ تةةشغ يةةُ تةةُنًٓو بةةشيَتني يةةُ: سَخٓةةٍُ  
ًَِشاُْ يةُ تةُنٓؤيؤريا، سَتهشدْةُوَ يةإ دووسيهةشدٕ يةُ ئُجناَةُناٌْ، و بُطؼةتًٌ          دََاسط

ًْإ. يةُ يُنةَُني   تًَُٓطُيؼ  يةُ نةُتىاسٍ تةُنٓؤيؤريا و ُٖرَىوْةُنإ و ناسيطُسيًةُنا     
قؤْاخُناٌْ ئاػٓايُتًُإ يُطٍَُ تُنٓؤيؤرياٍ صاًْاسيذا، صؤسيَُٓإ تا سادَيُى تىوػٌ تةشغ  

 يُ تُنًٓو بىويُٓ.
 

 :جةستةي ئؤتؤًبَيى
دَتىاْني بَُيطُ بًًَُٗٓٓوَ نُ طشيٓطرتئ تُنٓؤيؤرياٍ َؤديَشٕ يُ ئؤتؤَبًًٌَ طىاسيذا نةؤ  

ارَثًَهشاو يُ طُوسَيٌ دًٗاٌْ ثًؼةٍُ ئؤتؤَبًًَظةاصٍ و   بىوَتُوَ. بايُخٌ تُنٓؤيؤرياٍ ئاَ
ثًَؼةةُناٌْ ثًَىَْذيذاسيًةةُوَ، ٖةةُسوَٖا يةةُ طؤسِاْهاسيًةةُ نؤَُآليةةُتٌ و نىيتىوسيًُناْةةُوَ 
طُسضاوَ دَطشآ، نُ بُسبآلوٍ نَُيو وَسطشتٔ يُ ئؤتؤَبًًٌَ سَخظاْذووَ يةإ دايظةُثاْذووَ.   

يُ ناتٌ طُسَُٖيذاًًُْوَ تا نؤتايًةُناٌْ طةُدٍَ   َُٖىوَإ بُ باػٌ دَصاْني، نُ ئؤتؤَبًٌَ 
دؤطتاُْناٌْ ئًَُُ. ئُّ ُٖطتُ يُ نُتىاسدا يُنًَو  ْؤصدَ َؤسنًَو بىوَ يُطُس ُٖطتُ تُنًٓو

يُ ئُو ٖؤناساُْ بىوَ، نُ يُ طُسدٌََ ئًَُُدا ئؤتؤَبًًٌَ نشدووَتُ ئؤبزٍَ صاٍَ يةُ صؤسيٓةٍُ   
 ػىيَُٓناْذا.

  ُ ت ثًةةاوإ بةةؤ ئؤتؤَبًًَةُناًْإ ُٖياْةةُ، بابةةُتًَو نةةُ  ئةُو ٖؤطشيًةةٍُ، نةةُ بةُ تايبةة
ئاَارَثًَهشدٌْ دَبًَتُ ُٖويًََٓو بؤ طاَيتُ و ثًَهًُْين داًْؼتىإ يُ ُٖس نؤسِيَهذا. ػةًفتُيٌ  
ُْٖذيَو يُ يوَنإ بؤ ئؤتؤَبًٌَ، بىوَتةُ ٖةؤٍ َُتشطةًًُنٌ دةذٍ نؤَُآليةُتٌ، ضةىْهُ       

ئُويؽ بُ ٖةؤٍ ئؤتؤَبًًَةُوَ، ٖةُسوَٖا سووْةٌ      ئاَاسَنإ ثًؼاْذَسٍ صؤسبىوٌْ تاواْهاسئ
دَنُُْوَ نُ يًَدىسيين ْىَايؼٌ ئؤتؤَبًًَُ دصساوَنةإ، سؤَيًَهةٌ بُسضةاويإ يةُ ْانؤنًًةُ      
نؤَُآليُتًًُناٌْ ئُّ دوايًاُْدا ُٖبىوَ. ئَُيبُت تاطُ بؤ ئؤتؤَبًٌَ، تًُْا تايبُت بُ تىيَزٍ 
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يوَ، واتُ يُو ناتُوَ نُ نؤَجاًْاٍ دُْشاٍَ ّ بُ 0591تاواْهاسٍ نؤََُيطُ ًًُْ. يُ دَيٍُ 
ًَىَيُنٌ         ًَٓشاوَناًْةذا، دا و بةُ ػة ًَةٌ بُسٖةُّ ٖ َؤتؤسص، طؤِساْهاسيٌ طةاآلٍُْ يةُ ئؤتؤَب
ئًظشافهاساُْ داٍ سَػتُوَ، بؤ صؤسيٍُٓ طشووثُناٌْ نؤََُيطُ بىو بُ بُسضاوتشئ خُسدٌ يإ 

ُ ئؤتؤَبًَةةٌ، يةةُ ُْٖةةذيَو بًضةةُُ  ػةةاْاصٍ نؤَُآليةةُتٌ. ٖةةُسوَٖا ثًَىيظةةتُ بةةىتشٍَ نةة 
دَُاوَسيًُناًْذا، ئًذٍ نُسَطتُيُنٌ َُٖيطشٍ ثًَطٍُ نؤَُآليُتٌ ًًُْ، بطةشَ طةَُبىيٌ   

صاٍَ بىوُْ بُ طُس خَُيهذا يُ سيَطٍُ  (طَُبىيٌ)ديهُ،  نؤََُيطُ يإ بُ واتايُنٌ   سانشدُْ يُ
 سواَيُتٌ خَُيُتًَُٓسٍ ئؤتؤَبًٌَ و وصَ خىويًَُٓسَنُيُوَ. 

يُ ًْطاٍ يُنَُذا ثًَذَضًَت وا بًَتُ بُسضةاو، نةُ دَسووْؼةًهاسٍ يةُ بةاتٌ صاًْةاسيٌ        
بُخؼني طُباسَت بُ دَييُتةُناٌْ ئؤتؤَبًَةٌ، ٖضسيَهةٌ طةٓىوسداسٍ دووثةات نشدبًَتةُوَ.       
طُسَسِاٍ ئَُُ، يُ ثؼ  وتُ ضىاسضًَىَيًُناْذا، ساطتًًُى ػاساوَيُ. ضُػُٓناٌْ ئؤتؤَبًٌَ 

َْذيًإ بُ َُيًٌ دٓظًًُوَ ُٖيُ. ئَُيبُت بةُثًٌَ طةىصاسَ ضىاسضةًَىَيًُنإ،    َُٖىويإ ثًَى
ئؤتؤَبًٌَ ئؤبزَيُنٌ ًَْشيُٓيُ و يُ بشِيَو يُ بُطتًَُٓناْذا ئُّ طىصاسَ ضىاسضًَىَيًاُْ بًَطىَإ 
سُقًكُتًإ ُٖيُ، بُآلّ ئَُةُ تةًُْا دَييُتًَهةُ يةُ نةؤٍ ئةُو دَييُتةُ خىدئاطاٖاْةُ و         

ٍ #تًَهةشدٕ  $$ ٍُْ، نُ طُباسَت بُ ئؤتؤَبًٌَ ػًهاسٍ يُطُس نشاوَ. دياسدٍَ ْاخىدئاطاٖا
، 0591، يىوُْيُى ُٖس يُّ دَييُتاُْيُ. تا ًْةىٍَ دَيةٍُ   (يإ ئُْزيَهظًؤٕ)طىوتٌَُُْ 

دَصطٍُ تًَهشدٌْ طىوتٌَُُْ يُ َؤتؤسٍِ ئؤتؤَبًًَذا ػىيَين بؤ طاص دَنشا، نُ صؤستةش ثًًَةإ   
ست. دَييُتُ دٓظًًُناٌْ ئةُّ تةُنٓؤيؤريا و ئةُو صاساواْةٍُ، نةُ بةؤ       دَطىت َؤديًٌَ طجؤ

ثُطٓهشدٌْ دَبشيَُٓ ناس، بايُخًَهٌ صؤسيإ ُٖبىوَ يُ طةُثاْذٌْ ئةُّ تايبُمتُْذيًةُدا. )بةؤ     
ًًَةُناٌْ فؤيةؤنع واطةؤٕ و طةىوصؤنٌ نةُ َؤتةؤسٍِ          (يىوُْ يُ ثؼتُوٍَ بشَِيةو يةُ ئؤتؤَب

ُسويَؼو و نُسطُدَٕ نُ يُ ساَيٌ ئاويَتُبىوْةذا بةىوٕ بةُدٍ    تًَهشدًْإ ُٖبىو، ويَُٓيُى يُ ن
ئؤتؤَبًٌَ وَنى ئُْةذاٌَ  $دَنشا.( ئَُيبُت ئُوٍَ نُ ومتإ ُٖس بُ تًُْا ثًَىَْذيٌ بُ بابُتٌ 

ًَْشيُٓ ًًُْ، ئؤتؤَبًٌَ بؤ خؤٍ ناسٍ تًَهشدٕ دَنات ة و بُ واتايُنٌ ديهُ ة ئاويَتُبىوٕ يةُ    
  آ. ئؤتؤَبًٌَ ُّٖ دُطتُيُنٌ ثًاواُْيُ، نُ يُ ًَْىإ َاػًَُٓناٌْناتٌ دىوَيُدا ئُجناّ دَطش

ديهُدا سيَطُ بؤ خؤٍ باص دَنات، ٖةًَُؽ دُطةتُيُنٌ دةىاٌْ رْاُْيةُ. ئؤتؤَبًَةٌ ٖةُّ       
ئُْذاٌَ دٓظًًُ، ُّٖ يىوُْيُنٌ نشداسَنٌ دٓظًًُ، ًَُٖؽ خىدٍ نشدٍَ دٓظًًُ. ٖةُس  

بُ سووٌْ دَسدَنُويَت، يُ خُياَيذا دَتىاْني ُٖس ئُو  بُو دؤسٍَ نُ يُ بشِيَو يُ سيَهالَُناْذا
ًٖىايُؾ بُ ئؤتؤَبًٌَ ثًَىَْذ بذَئ، نُ رٕ و ػىو يُ قىوآليٌ ُٖطتًاْذا خىاصياسٍ َٓذاَيذاس 
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بىؤْ. بُ نَُيو وَسطشتٔ يُ ئُو نىستُ ضريؤناُْ، نُ يُ طُس ٖاوريًٌٓ رٕ و ثًاو و يُ دايةو  
ُتُ دَتىاٌَْ دسوطت و طشيٓطًؽ بًَت نُ ئُو ويَُٓطُيةٍُ نةُ   بىوٌْ َٓذاَيُ، ئَُيبُت ئُّ باب

ثًؼاْذَسٍ رٕ و ثًاويَهٌ تاَُصسؤٍ َٓذاٍَ و رياًَْهٌ ئاطىودٍَ بَُٓاَيةُيني، بةُ َُبُطة     
نَُيهًإ يٌَ وَسدَطريدسآ )بةُ واتايةُنٌ    (يُ سيَهالَُ باصَسطاًًُْناْذا)فشؤػتين ئؤتؤَبًٌَ 

ُ باطهشاوَناْذا دَدسيَُٓ بُس تاآلٕ يُ بُس ئةُوٍَ بظةُدًَٓشآ،   ديهُ ئُّ دَييُتاُْ يُ سيَهالَ
نُ ئؤتؤَبًًًَؽ َُٖيطشٍ ئُّ تايبُمتُْذيًاُْيُ(. بُ ُٖس ساٍَ ْابٌَ وَٖا بةري بهُيٓةُوَ، نةُ    
طُسضاوٍَ تُواوٍ دَييُتُناٌْ ئؤتؤَبًٌَ، تًُْا فشؤػةتًًُٓتٌ. سَْطةُ بتةىاْني بًَةًَني نةُ      

ؤَبًٌَ خبُيُٓ باصٍُْ َةُيًٌ دٓظةٌ و ريةاٌْ بَُٓاَيُيًةُوَ تةا      خىاط  ئًَُُ بؤ ئُوٍَ ئؤت
سادَيُى يُ تايبُمتُْذيًُ خىديًُناٌْ ئؤتؤَبًًَُوَ طُسضاوَ دَطشآ. ئؤتؤَبًٌَ، ويَٓانُسَوٍَ 
دوو ػًَىاصٍ بَُٓايٌ ًٖىايُ، يُ نؤََُيطٍُ َؤديَشْذا: ثًَىَْذٍ دٓظًٌ )نُ سَْطُ ئةاوابٌَ،  

يُ ُٖس نؤََُيطُيُنذا ػًَىاصٍ بَُٓايٌ ًٖىايةُ( و ةةة ٖةُس بةُو     ضىْهُ بُ واتاٍ صاوصيًَُ، 
ديهُدا بَُيطٍُ يُطُس دًًََُٖٓٓوَ ةة طةُسبُخؤيٌ. ئةُّ ػةًَىاصاُْ      دؤسٍَ نُ يُ بُػُناٌْ

ًْؼاٍُْ سيَطُيُنٔ بؤ طُػُنشدٕ، نُ ُٖس تانًَو دَبٌَ بًربٍَِ، و ًٖىا ةةة بةُ طؼةتًًرتئ و    
ْذيٌ بُّ ُٖطتُوَ ُٖيُ، نُ ثًَؼهُوتين ثًَىيظت يُ دسيَةزٍَ  بىوًْرتئ واتاٍ وػُوَ ةة ثًَىَ

 ئُّ ًْؼاُْطُيُدا ٖاتىوَتُ ئاساوَ يإ دَتىاٌَْ بًَتُ ئاساوَ.
خىيَُٓسٍ ديَشباوَسِ، سَْطُ بًًََت، نُ بؤ باطهشدٕ يُطُس ٖؤناسٍ طريايٌ تُنٓؤيؤريايُى،  

ٍ ساطشتين ُٖيىَةُسدٌ َؤتةؤسِ،   وَنى دَصطٍُ تًَهشدٌْ طىوتٌَُُْ ةة نُ يُ نُتىاسدا ويَشِا
ٍ $ساْذؤَإ و ًَٖضيؼٌ صياتش دَنات ةةة ًْاصيَةو بةُ وَٖةا ػةًهاسيًُنٌ       يُطةُس  # خةُياآلو

خُياَيٌ ْاخىدئاطاٖاُْ ًًُْ، بُآلّ صَتُتُ بتىاْني باوَسِ بهُئ نةُ صؤسيٓةٍُ نةات، نةشِيين     
بىايةُ، ئةُونات ثًَىيظةت    ئؤتؤَبًٌَ بُثًٌَ تًَشِوآًْهٌ ئُقآلٌْ ًًُْ. ئُطُس بُ ساط  ئةاوا  

ُْبىو، نُ تايبُمتُْذيًُ َتُاُْيًُناٌْ ئؤتؤَبًًَُنإ تا ئُّ سادَيُ يُ سيَطٍُ سيَهالَُناُْوَ 
باْطُػٍُ بؤ بهشٍَ، نُ تًُْا ئاوسِ يُ تًَةشِواًْين نُتىاسطُساياْةُ طةُباسَت بةُ ثًَهةذاداٌْ      

يًُنٌ بُسدَواٌَ بَُٓاَيُيٌ و َاػًَٔ ْادَُْوَ، بطشَ ُٖسوَٖا يُ ًٖىاٍ َشؤظُنإ بؤ طاصطاس
 خُياَيجُسوَسيًُناًْإ طُباسَت بُ صيإ َُٖيُٓطشتًٓإ بؤ خؤيإ نَُيو وَسدَطشٕ.

ُ  (يةُ صَةاٌْ ئًٓطًًضيةذا   )نُ # ًَٖٓإ و بشدٌْ ًََتاٍَ $ دَطتُوارٍَ  واتةاٍ فشؤػةٌ     بة
بُ بشِواٍ ُْٖذيَو  ديهُ يُ سانًَؼُسيًُناٌْ ئؤتؤَبًًَُإ بؤ دَس دَخات.  ئؤتؤَبًًَُ، يُنًَهٌ

نُغ، ئُو ًَٖضَ طًششاويًُ تايبُتٍُ نُ ئؤتؤَبًٌَ ُٖيُتٌ، يُ تًَهَُيبىوٌْ دسِْذايُتًًةُنٌ  
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ضؤْايُتًطُيًَهٌ َشؤئ ةةة يُطةٍَُ    سووت يُطٍَُ ًََتاٍَ يإ يُ تًَهُآلوٍ دىوَيُ و ًَٖض ةة نُ 
ُباتهاساٌْ طؤسَِثةاٌْ  يةُنًَو يةُ خة    (بةُّ دةؤسَ  )تُنٓؤيؤرياٍ بإ َشؤظٌ دا ديَتُ ئةاساوَ.  

، يُ ساَيًَهذا نُ، بٌَ، ّ، ظٌَ، 0، )داطىاس(ةُ#ثؼًًٍُ طُوسَ$بُسًََُٖٗٓاٌْ ئؤتؤَبًٌَ ْاوٍ 
بُ باػرتئ طًظتٌَُ يًَدىسِئ دَْاطشٍَ: ًَٖضٍ ْاَشؤياٍُْ طًظتٌَُ ًََتةاَيٌ، طةُوسَتشئ   

ُسدووٍ ئةُو  طُػُطُْذٌْ طٓىوسداسيًُتٌ و يةُ ْاوُْضةىويٌ دُطةتٍُ ئاطةايٌ َشؤظةُ. ٖة      
ثًَٓاطُيُ، نُ يُ داطىاس و بٌَ. ّ. ظٌَ نشدَإ، ئؤتؤَبًٌَ بُ ضُػةُٓ ػةتًَهٌ ًَتةافًضيهٌ    

 ْىٍَ ًْؼإ دَدَٕ.
يةةُ باْطُػةةُناٌْ َُسطةةذيَع بًَٓضيؼةةذا دةةُختًَهٌ صؤس دَنشيَتةةُ طةةُس تايبُمتُْةةذيٌ  

ُْوَ. يُ باصاسٍِ يُ ويَُٓناٌْ َاػًَٔ دَخاتُ ٖؤمشا  ئؤسطاًْهٌ، سَُْٖذيَهٌ ديهٍُ فُسُْٖطٌ
ئؤتؤَبًًَذا تايبُمتُْذيًُ ضىاسضًَىَيًُناٌْ ُْتُوَنإ ناستًَهةُسٕ: ًَٖةضٍ نُسَطةتُ ئاطةاٍ     
ئَُيُاًًْةةُنإ، ػةةُٖىَتًَُٗٓسٍ دةةىاٌْ ئًتاَيًًةةُنإ، تانايةةُتًٌ ساصاوٍَ فُسَْظةةًًُنإ.  

        ُ ًَُةُ يةُ ُْتةُوَناٌْ ديهةُ، بة ًَُُ يُ ُْتةُوَبىوٕ، ٖةُسوَٖا تًَطةٍُ ئ سدَواّ ئُصَىوٌْ ئ
ثًَىَْذيًُنٌ قىوَيٌ يُطٍَُ ويَُٓناٌْ دُطتُدا ُٖبىوَ. ئُّ ويَُٓطُيُ )  طتايؼطُساُْ بٔ،   

ةةة نةُ ئؤتةؤَبًًًََهٌ     2تؤقًَُٓس و بضىونهُسَوَ وَنى بُ طاَيتةُطشتين ئؤتةؤَبًًٌَ تشاباْةت   
ُ      (بُسٌَُٖ ئَُيُاًْاٍ سؤرئاوا)طُسَتايٌ و  س يةُ  بىو ةة يةُ ئةَُيُاًْادا ئةُويؽ َاوَيةُى بة

يُنًُتًٌ دووباسٍَ ئُّ وآلتُ يُطٍَُ ئَُيُاًْاٍ سؤرُٖآلتذا، ُٖسوَٖا سواْطُيُنٌ بُجمؤسَ بةؤ  
ئؤتؤَبًًَُناٌْ بُسٌَُٖ ئُسووثاٍ سؤرٖةُآلت( دُطةتُ و ُْتةُوَ و ئؤتؤَبًَةٌ يةُ ُْٖةذٍَ       

 ناسيطُسيًُنٌ بُسضاو دًََُْٓ طُس فشؤؾ، ثًَهُوَ ثًَىَْذيٌ دَدات.  ضىاسضًَىَدا نُ
بًٌَ وَنى ُْتُوَ، فُصايًُى بؤ ريإ دَسَِخظًَينَ. يُ دًْاٍ بُسيين دَسَوٍَ َاَيةذا  ئؤتؤَ

ْانشٍَ. يًَُْى ئُّ فُصايُدا،   ئؤتؤَبًٌَ فُصايُى دَخىيكًًََٓت، نُ تًًَذا دُطتُ دَطتذسيَزٍ ثٌَ
ئُْذاَُ دًادًانإ بُ ػًَىَيُنٌ دايهاُْ ئاطىودَيٌ دُطتُيٌ طُسْؼني دابني دَنةُٕ ةةة     

ؤ ُٖس ئُْذاًََو و   يُ بؤ نؤئُْذاّ و دَْط و طُسَا ةة نُ تُواوٍ ًْةاصَ دُطةتُيًُناٌْ   ب
طُسْؼني يُ بُسضاو بطريدسئَ. يُ ْاوٍ قُفُطٌ طُخت و تىْذٍ ئاطايؽ، ػىيًََٓهٌ ُْسّ وَى 

ىودَ ئاط (وَنى َٓذاَيًَو يُ َٓذاَيذاْذا)َٓذاَيذاٌْ دايو دابًٓهشاوَ تا ػؤفًَش يُ دسيَزايٌ سيَذا 
                                                           

ْاوٍ ئؤتؤَبًًًََهُ، يُ صَاٌْ ئًٓطًًضيذا، ُٖسوَٖا بُ واتاٍ ضُػُٓ بىوُْوَسيَهٌ نًَىيًُ وَنى # داطىاس$ة 1
 ثًَٓط.

2- Nationhood 
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بًَت. ُٖس بُو دؤسٍَ نُ ئايضابًٌَ َُْضيع ةة يًت، بُ يًَهؤَيًُٓوَيُى طُباسَت بةُ بةاصاسٍِ   
(، نُ ئىتؤَبًٌَ بُ ٖةَُإ سادٍَ   0595دا ئُوٍَ طُداْذ )  0591ئؤتؤَبًٌَ يُ دَيٍُ 

 نُ دُطتُيُنٌ ثاسيَضَسٍ دايهاُْيُ ثًاواُْ ػُ نُ بُ صؤس سيَطُ بؤ خؤٍ دَناتُوَ. ئىتؤَبًٌَ
ًَيَن، ػةىَيًَٓهٌ ئةَُٔ نةُ يةُ ْاويةذا           يُ فُصاٍ طؼةتًًذا، فُصايةُنٌ خىطىوطةٌ دَسَِخظة

 ُٖسػتًَو بُ ػًَىَيُنٌ دايهاُْ بُ َُبُط  ئاطىودَيٌ طُسْؼني ئاَادَ نشاوَ.
يَهٌ باػُ بؤ ئُّ ديٗاويَزيًاُْ و يىوُْطُيًَهٌ ديهٍُ يةُّ ضُػةُٓ.   #َُٖيطش$ئؤتؤَبًٌَ 

دٍ دُطتُيُ، دُطتُيُى نُ ئًَُُ دَطشيَتُوَ و دَتىاٌَْ مباْطشيَتُ ضىْهُ وَنى دُطتُ يإ خى
ديهُ، بُ واتايُى، ئؤتؤَبًٌَ ػتًَهٌ طُوسَ و بةضؤصَ.    خؤٍ و يُ ػىيًََٓو مباْبا بؤ ػىيًََٓهٌ

نُ دَتىاْني بضًُٓ ْاوٍ و نؤْرتؤَيٌ بهُئ. ُٖسوَٖا ضُػًَٓو ًَتابؤيًظٌُ ُٖيُ و َُوداٍ 
. )بابُتًَو نُ ئَُشِؤ ثًَىَْذيًُنٌ صؤسٍ بةُ ريةاٌْ ئًَُةُوَ ُٖيةُ(.     صيادَؾ بُسُّٖ دًََٖينَ

تىوػٌ ضُػٓطُيًَهٌ دؤساودؤس يُ ُْخؤػٌ و ْاطاغٌ دَبًَت و بُ ساػهاوٍ ثرييؽ دَبًَةت.  
ًَبةذَٕ. واتةُ ئةُو          ػتآ وَٖا نَُٔ، نُ بتةىأْ بةُّ دةؤسَ تًَطُيؼةتًَٓهٌ دُطةتُيًُإ ث

سَخظًَينَ نُ ػتُنإ يةُ تةُواوٍ ييُُْناْةُوَ وَنةى     تًَطُيؼتٍُٓ نُ ُٖيٌ ئُوََإ بؤ ئُ
دُطتُ بًًَُٓٓ بُسضاوٍ خؤَإ. بُّ بؤُْػُوَ، دَييُتطُيًَو، نُ يُ دُطةتُوَ طُسضةاوَيإ   
طشتىوَ ديٗاويَزٍ دَنُئ بؤ ئؤتؤَبًٌَ. ئًَُُ دَتةىاْني ئؤتؤَبًَةٌ ٖةُّ وَنةى دُطةتُيُنٌ      

َإ ويَٓا بهُئ، بُ واتايُنٌ ديهُ يًَدةىسِ  ًَْشيُٓ و ًَُٖؽ وَنى دُطتُيُنٌ ًًًََُٓ بؤخؤ
ًَةٌ ٖةَُيطشٍ          ٌَ. ئؤتؤَب سَْطُ ئؤتؤَبًٌَ بُ َُعؼىوم يةإ بُػةًَو يةُ يُػةٌ خةؤٍ بضاْة
بًضُطُيًَهٌ دؤساودؤسَ و دَنشٍَ ُٖسناّ يُو سووبُس و ئُْذاَاُْ يُ ضريؤنُ ػُٖىاًًُْناْذا 

ٔ، ْابٌَ وا بري بهُيٓةُوَ نةُ تةُواوٍ    بُناس بطريدسئَ. بُو دؤسٍَ نُ دواتش ئاَارٍَ ثًَذَنُي
ئُّ ئُْذاَاُْ دَييُتطُيًَهٌ ئُسيَين ئُبُخؼُٓ ئؤتؤَبًٌَ. ئُْةذاٌَ ًَْشيٓةُ سَْطةُ ببًَتةُ     
ٖؤٍ تشغ و بًَض يٌَ ٖاتٔ، يإ ببًَتُ ٖؤٍ سيَض و ػاْاصٍ ثًَهشدٕ، ٖةُس بةُّ ػةًَىَ دايهةًؽ     

 يُٓ طُس باطٌ تُنًٓو دؤط .ئُتىاٌَْ تشطًَُٓس بٌَ، بُآلّ ئًَظتُ باػرت وايُ بشِؤ
ًَةٌ ةةة و بةُ          سَْطُ باػرتئ سيَطةُ بةؤ َُٖيبةزاسدٌْ تايبُمتُْذيًةُ طؼةتًًُناٌْ ئؤتؤَب

 ديهُ يُ تُنٓؤيؤريانإ ةة نَُيو وَسطشتٔ بٌَ يُ واتاٍ خؤ ػًفتُيٌ.   ػًُاُْوَ بشِيَهٌ
طتٍُ خؤ يُ سواْطٍُ دَسووْؼًهاسيًُوَ، خؤ ػًفتُيٌ بُ واتاٍ خؤػُويظ  خؤ يإ دُ

ًًََى صآًُْإ دَبشيَتُ  ًًُْ، بطشَ ئُّ صاساوَيُ صياتش بؤ ئاَارَنشدٕ بُ خُياَيٌ خؤ بُ تُواو خُ
ناس، خُياَيًَو نُ سَْطُ ديٗاويَزٍ بهشئَ بؤ ُٖس ػتًَهٌ ديهُ. ئؤتؤَبًًَُإ ي خؤػُويظتُ، 
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ُيُ نةُ وا دَصاْةني   ضىْهُ وَنى خُياَيًَهٌ َُٖيطشٍ خؤػًفتُيٌ بريٍ يٌَ دَنُيُٓوَ، ئُو نات
ئؤتؤَبًٌَ تايبُمتُْذيطُيًَهٌ طًششاوٍ ُٖيُ. ئًَُُ بُ ٖؤٍ خؤػًفتُيًُوَ، بايةُخًَهٌ صؤس  

ئةُونشدٌْ   ًَُٖٓسٍ ئؤتؤَبًٌَ. بُّ دؤسَ يًَدىسِ بةُ ئةُّ و    دَدَيُٓ ًَٖض و ضؤْايُتٌ ػُٖىَت
ًْؼةاُْناٌْ ئةُّ   خؤٍ يُطٍَُ ئؤتؤَبًًَذا ُٖطت بُ دَطُآلتًَهٌ بًَُٖض دَنات. بُسضةاوتشئ  

دا دَبًٓشئَ، نُ ُٖط  دَطُآلتٌ يةُ سادَبةُدَس و    دؤطتاُْيُ يُو سيَهالَاُْ بؤضىوُْ تُنًٓو
صؤس ٖاْذَساُْ دَدَُْ بًُٓس. ئَُيبُت ثًَىيظتُ يًَةشَدا وسدبًٓةُوَ، ضةىْهُ خُوػةٌ طؼةتًٌ      

ُ تةُواوٍ  صؤسيٍُٓ سَخُٓ نؤَُآليُتًًُنإ ئَُُيُ نُ ئُوٍَ يةُو سيَهالَاْةُدا دَيبًةٓٔ بة    
ديهُ طشمياْةٍُ ئةُّ سَخٓةُ ئاَةارَ ثًَهشاواْةُ ئُوَيةُ، نةُ          باوَسٍِ ثًَذَنُٕ. بُ واتايُنٌ

سيَهالَاُْ باصسطاًًُْنإ تُواوٍ ييُُْ ثًَىَْذيذاسَناٌْ ئًَُُ يُطٍَُ ناآلناْذا دياسٍ دَنةُٕ.  
ثٌَ دََيةًَٔ، نةُ    ساطتُ نُ ئُّ سيَهالَاُْ ناس دَنُُْ طُسَإ، بُآلّ ئُصَىوُْنايإ ئُوََإ

ناآلنإ دَتىأْ َُٖيطشٍ ضُػٓطُيًَهٌ دؤساودؤسٍ دَييُت بٔ و يُ باػرتئ دؤخًؼذا تًُْا 
بُػًَو يُّ دَييُتاُْ، يُ سيَهالَُناْذا دَسى دَنشئَ. طُسَسِاٍ ئَُاُْؾ، صؤس بُدًًَةُ نةُ   

ُٖيُ و بُ ػةًَىَيُنٌ   دؤطتاُْيإ بًًََني صؤسيٍُٓ دَييُتُناٌْ ئؤتؤَبًٌََ، ضًُتًًُنٌ تُنًٓو
ثشانتًهٌ َُٖيطشٍ ويَُٓطُيًَهٔ يُ ُْٖذٍَ دُطتٍُ ئايذياٍ، ثُْاطٍُ بَُتُاْةُ، ُٖيةُداٌْ   

 ئُفظاُْيٌ طًظتٌَُ بٌَ نَُىنىَسٍِ و....
 

 اشادانة:جووآلنةوةي ئ
ٖؤناسٍ بايُخجًَذاٌْ ئؤتؤَبًٌَ ئُوَ ًًُْ، نُ يُ نُتىاسدا ئُّ دياسدَيُ بُ تًُْا ػتًَهُ  
شٍ ُْٖذيَو تايبُمتُْذيٌ ػُٖىاٌْ، بًَت، بطشَ نُسَطتُيُنُ بؤ ًَٖٓإ و بةشدًْؽ. ئةُّ   َُٖيط

ديهُ( تةًُْا،    ضًُتًًُ ثشانتًهًًُ بَُٓايًٍُ ئؤتؤَبًٌَ )ضىوٕ يُ ػىيًََٓهُوَ بؤ ػىيًََٓهٌ
دَسخُسٍ بُناسٖاتين نشداسٍ و ثشانتًهٌ ئُّ دياسدَيُ ًًُْ، ضىْهُ تًَطُيؼتين ئًَُةُ يةُّ   

 ُنا ٖاتٓاُْ، يُ دَييُتُ ْاخىئاطاٖاُْناياُْوَ طُسضاوَ دَطشٕ.دؤسَ ب
ئؤتؤَبًٌَ ثًَىَْذيًُنٌ تىْذٍ يُطٍَُ ئاصادٍ تانذا ُٖيُ، بُ ػًَىَيُى نُ ًٖض بضاظًَهةٌ   

بُسبآلو و طشيٓطٌ نؤَُآليُتٌ ْاتىاْآ، نُ خؤٍ يٌَ طًٌَ بهات. ئُّ ساطتًًُ بُ ئاطاٌْ ثٍُ 
ووَإ ثًَىَ طشتىوَ، نُ ئاصادٍ تًُْا بُ واتاٍ بةاسودؤخٌ طًاطةٌ،   ثٌَ ْابشديَت. ئًَُُ خىوخذ

ًَذيانإ، بُياٌْ ٖىُْسٍ بضاْني. ئٍَُُ نُ ناآليُنٌ َةادٍ ةةة      (ئاصادٍ)َايف َُدٌَْ، 
بطات بُ ئؤتؤَبًٌَ نُ ناآليُنٌ ئاطايًُ ةة دَتىاْةآ بةيبَ بةُ طُسضةاوٍَ ئةاصادٍ، يُطةٍَُ       
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ُدا تةُبا ًًْةُ. يةُ بةاسودؤخٌ تةُنًٓهٌ تشطةًَُٗٓسٍ       صؤسيٍُٓ ثشَْظًجُ ٖضسيًةُناٌْ ئًَُة  
ئَُشِؤنُدا، ئؤتؤَبًٌَ ًْؼاُْيُ بؤ تانايُتًًُنٌ )يُخؤبايًاُْ و خةُسدًٌ يةُ سادَبةُدَس، و    

ساػةةهاوٍ ضةةاوطُ   قبةةىوَيهشدٌْ ئةةُّ بؤضةةىوُْؾ نةةُ ئؤتؤَبًَةةٌ ةةةة وَنةةى ػةةتًَو نةةُ بةةُ
سووًًْةُوَ ٖةَُيطشٍ سَُْٖةذيَهٌ    طشوػتًًُنإ تىوػٌ صيإ دَنات ةة دَتىاٌَْ يُ بةىاسٍ دَ 

ئُسيَين بٌَ، درواسَ. خىاط  ئًٍَُُ َشؤظة بُّ دؤسَيُ نُ ػةتُنإ بةُ تةُواوٍ دَبةٌَ، يةإ      
 بُٖشَداس بٔ ياخؤ صياًَُْٗٓس و بشِواَإ بُ تًَهُآلويًُنٌ ئُّ دوو سَُْٖذَ ًًُْ.
باػةرتبىوُْوٍَ   يُ َُٖإ ناتًؼذا دَصاْني نُ ناآل خُسدًًُنإ دَتىأْ ٖؤناسيَو بٔ بةؤ 

ريإ، ُْوَنى تًُْا يُصَوىاصٍ تاناٍُْ ئًَُُ بًَُٖضتش بهُٕ. بؤ يىوُْ، تُيُفؤٕ بًَُٓٓ بريتإ، 
ئُّ تُنٓؤيؤريا ثًَؼهُوتىوَ، باسودؤخًَةو بةؤ ثًَىَْةذيطشتين ًَْةىإ تانةُنإ دَسَِخظةًًََٓت       

وسنُوتُنإ و ئةُو تاناْةٍُ،   ُٖتانى ثًَىَْذيٌ تانُنإ ثًَهُوَ ثشِ باس بًَت، يإ ثًَىَْذيٌ دو
نُ دىوآلُْوَيُنٌ نَُرتيإ ُٖيُ صياتش دَنات، بؤ ئُوٍَ بتىأْ يُ ثًَىَْذيًُ تانًًةُنإ و  
ضاينًًُ نؤَُآليُتًًُناْذا بُػةذاسٍ بهةُٕ. ئُطةُس نةَُيو وَسطةشتٔ يةُ تُيةُفؤٕ صيةاٌْ         

فؤًَْو طاص بهُئ نُ خبظتايُتُ طُس ضًين ئؤصؤٕ، بُ ػًُاُْيُنٌ طُوسَوَ ُٖوَيُإ دَدا تُيُ
َُتشطًًُنٌ بؤ ضًين ئؤصؤٕ ُْبٌَ، ُْوَى بًَني و نةَُيو وَسطةشتٔ يةُ تُيةُفؤٕ بذَيٓةُ بةُس       

 سَخُٓوَ و بُسبُط  بؤ دابًَٓني.
بُ دوو ٖؤناسٍ ثتُوَوَ ًَُٖؼُ ئؤتؤَبًٌَ بُ ئاصاديًُوَ ويَٓا دَنةشٍَ. يةُنًَو يةُّ دوو    

    ُ وٍ ديهةُؾ بةُ طُػُطةُْذٌْ نؤََُيطةٍُ     ٖؤناسَ ثًَىَْذٍ بُ طُػةٍُ تانةُوَ ُٖيةُ، ئة
َؤديَشُْوَ. تاى و نؤََُيطٍُ َؤديَشٕ دوو ييٌُْ ثًَىَْذيٌ قىوَيٌ دَسووْةني، نةُ يةُ ًَْةىإ     
ئاصادٍ و دىوآلُْوَدا بىوًْإ ُٖيُ، َُبُطتِ خىدٍ دىوآلُْوٍَ تًُْا ًًُْ، بطشَ َُبُطةتِ  

تانُوَ دَنشٍَ. ناتًَو نُ َٓةذاٍَ  دىوآلُْوَيُنُ نُ بُ خىاط  تانُنُطٌ و يُ ييُٕ خىدٍ 
خؤٍ يُ بىاسٍ دَسووًًُْوَ يُو نُطٍُ نُ ئُيجاسيَضٍَ دًا دَناتُوَ، تىاْا و ئةاصادٍ ئةُو بةؤ    
طُسِإ بايُخًَهٌ صؤس ثُيذا دَنا. طُسَتاٍ دىوَيةُ، دىوآلْةُوَ، طُيؼة  بةُ َُبُطةت، سوو      

نإ ةةة ٖةَُىويإ ٖؤنةاسٍ    وَسضُسخاْذٕ، سيَطُ طؤسِئ، ًَٖىسنشدُْوٍَ ئاٖةُْطٌ ٖةُْطاوَ  
طشيٓطٔ يُ ئُصَىوٌْ دًابىوُْوَ يُ ديرتإ، يإ بُ واتايُى يةُ بةًَُٖضنشدٌْ، طةُسبُخؤيٌ و    

 نشدَ ْىيَين تانٌ طُػُطًَُٓسدا.
ئَُاُْ ئُصَىوْطُيًَهٔ نُ يُ سيَطٍُ يًَدىسِيُٓوَ ُٖس سؤرَ ساطتًًإ سووْرت دَبًَتُوَ،   

خظًَينَ تا ئُو يُصَتاَُْإ نُ طُسضاوَنُيإ دَطُسِيَتُوَ بؤ ضىْهُ يًَدىسِئ باسودؤخًَو دَسَِ
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ًَٖضٍ دًَبُدًَهشدٕ بُ ياسَُتٌ تُنٓؤيؤريا دووثات بهُيُٓوَ. تؤصيَو ثًَؼرت يُ َٓذاَيًذا، ُْ 
بطشَ ُٖط  دىوآلُْوَ بُ ُْٖطاوطُيًَهٌ دَيًٓا و داطُثاو و ثتُوَ  تًُْا نُتىاسٍ دًَبُدًٌَ،

ٌَ ئةُو يُصَتاْةٍُ، نةُ         دَبًَتُ بُػةًَهٌ طةشيٓ   ط يةُ طُػةٍُ دَسووْةٌ. يًَدةىسِئ دَتةىاْ
طُسضاوَيإ يُ ًَٖضٍ دًَبُدًَهشدْذايُ، يُ دًْاٍ طُوسَطاآلْذا دووبةاسَ خبةىيكًَينَ و َةؤسنٌ    
دسوط  خباتُ طُس طُيؼ  بُ ضُػًَٓو دَطهُوت و طُسبُخؤيٌ، نُ طُسضاوَيإ دَطُسِيَتُوَ 

ديهُ يُ   ًَٖضتشيؼٌ بهات. )ُٖس بُو دؤسٍَ نُ يُ يُنًَهٌ بُ بؤ يُنَُني طُفُسنشدُْنايإ و
ًَش ةة يةُ خةىاسووٍ، ئةُو وَيُٓطُيةٍُ نةُ َٓةذاَيًَو خةُسيهٌ         ًًٌَ سؤظ سيَهالَُناٌْ ئؤتؤَب
سيَهشدُْ، َٓذاَيًَهٌ ديهُ يُ ئؤتةؤَبًًًََهٌ ثًةذاٍ داسدايةُ، َٓةذاَيًَو طةىاسٍ ثاطةًهًُ و       

طةُفُسَناٌْ  $ين يُنُّ ئؤتؤَبًًَُنُيذايُ ةة داٖاتىوَ، ثًاويَهٌ دُواًْؽ يُ دؤخٌ يًَدىسِي
 #(.ريإ دَبٌَ يُ بري ُْضُٓوَ

يُ بًضٌُ ئؤتؤَبًًَذا صؤستش بايُخ دساوَتُ ييٌُْ دىآًْاطٌ دىوآلْةُوَ نةُ بةؤ طُػةُ     
طشيٓطُ. يُ ًََشَٓذاَيًذا طىتاسٍ طةُسبُخؤيٌ صؤستةش يُطةُس     (ٍ دُطتُيٌ و دَسووٌْ)نشدٕ

فًايٌ ضشِدَبًَتُوَ )دووسٍ يةُ َةاٍَ(، ٖةُسوَٖا وَنةى سَُْٖةذيَهٌ تةُواو       دىوآلُْوٍَ دىطشا
دٓظًؼةةٌ يةةٌَ دٍَ، سَُْٖةةذيَو نةةُ تةةا سادَيةةُنٌ صؤس ثاْتةةايٌ دَدا بةةُ ُٖيىَُسدةةُ      
دىآًْاطاُْناٌْ ئُّ طىتاسَ. بُّ دؤسَ دَبًٓني نةُ ئؤتؤَبًَةٌ يةُ طُسضةاوَطُيًَهٌ ثةشِ يةُ       

ُْدا بُٖشَداسَ. َُبُطت يةُ بةُٖشَداسبىوٕ تةًُْا    ُٖطت، يُ تُواوٍ ثًُناٌْ ئُّ طُػُ نشد
ًَؼةرتٍ طُػةُنشدٕ بةؤ طُوسَطةاآلٕ         ئُوَ ًًُْ، نُ ئؤتؤَبًٌَ بشَِيةو يةُصَتٌ قؤْاخةُناٌْ ث
ٌَ نةَُيو وَسطةشتٔ يةُ ئةُو ُٖطةتاٍُْ نةُ          ًَةٌ دَتةىاْ ًَىَ ئؤتؤَب ًَتُوَ، بطشَ بُّ ػ ًَٓ دَري

 طُوسَطاآلٕ فُساُّٖ بهات. طُسضاوَيإ دَطُسِيَتُوَ بؤ طُيؼ  بُ دىوآلُْوَ بؤ
يُو ثًَىَْذيًاٍُْ نُ ئًٍَُُ طُوسَطاٍَ يُطٍَُ يُنرت و يُطٍَُ نؤََُيطُدا َُٖاُْ، ػةىئَ   

و َُودا فانتُسطُيًَهٌ، صؤس بُ بايُخٔ. يُ بىاسٍ ًََزوويًُوَ، ئاصاد بىوٕ بُ سادَيةُنٌ صؤس  
ادٍ وَنةى دىوآلْةذٌْ يةُنًَو يةُ     بُ واتاٍ ئاصادبىوٕ يُ دىوآلُْوَدا واتاٍ بؤ نشاوَتُوَ. ئاص

ئاػهشاتشئ دًاواصيًُناٌْ طًظتٌَُ نؤيًُداسٍ و طًظتٌَُ خإ ةةة سايةُتٌ نؤََُيطةٍُ    
ثًَؽ طةُسَايُداسٍ يةُ ييُنةُوَ، يةُ ييةُنٌ ديهُيؼةُوَ نةاسٍ بةُ ثةاسٍَ طًظةتٌَُ           

 طُسَايُداسٍ ديَتُ ئُرَاس.
ىوآلُْوَ، بُ طؼتًٌ ًْؼةاٍُْ  يُ قؤْاخٌ طُػُطُْذٌْ ناثًتايًضًَؼذا ئاصادٍ صياتشٍ د 

صياتش بىوٌْ ئاصادٍ تانُنُطًًُ. ئَُيبُت بُو دؤسٍَ نُ يُ بشِيَو يُ ويَٓةُ دَُاوَسيًةُناٌْ   
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و َؤتؤسطًهًت و فشِؤنُدا دَبًٓني، ئؤتؤَبًٌَ تًُْا نُسَطتٍُ دًَبُدًَهشدٕ  0#ثاطٌ تاصٍ$
ًًََ ىتشئ نُسَطتٍُ ُٖيُ بؤ ًًُْ. دًا يَُُؾ، ئؤتؤَبًًٌَ ػُخظٌ سىنٌُ بابُتًرتئ و خُ

ًَني، نُ سيَهةُوتين ًًْةُ نةُ نةاآلٍ بُسضةاو يةُ طةُسَايُداسٍ         دىوآلُْوَ. سَْطُ بتىاْني بًَ
ثًَؼةةهُوتىودا، َاتشيايًَهةةُ نةةُ يًَهضةةىويًُنٌ صؤسٍ يُطةةٍَُ يةةُنًَو يةةُ بُسضةةاوتشئ     

   ُ يةُ   دَطهُوتُناٌْ ئُّ طًظتَُُدا ُٖيُ و ئاطتًؼٌ دَباتُ طُس، ئةُّ دَطةهُوتُ بشيَتًًة
ئاسَإ ةة و ئُطُسٍ ةة دىوآلُْوٍَ ئاصاد يُ قُساخ و ػىيَُٓناٌْ وآلتذا يُطةٍَُ ئاَةادَبىوٌْ   
تُواوٍ نُسَطتُ ًَٖضَنًًُنإ بؤ طُػُنشدٌْ ئاَادَطًًُناٌْ تانًٌ و ثًَىَْةذيطشتٔ يُطةٍَُ   

 ديرتاْذا.
َطةشٍَ، نةُ   بُّ ثًًَُؾ، سانًَؼُسيٌ بًَُٖضٍ ئؤتؤَبًٌَ تًُْا يُّ ساطتًًُوَ طُسضةاوَ د  

دىاًًُْنٌ ػُٖىاٌْ ُٖيُ و نُسَطتُيُنٌ باػُ بؤ دَسبشِيين ُٖطت و ئاواتُنايإ طُباسَت 
ديهُ سانًَؼُسيٌ ئؤتؤَبًٌَ تًُْا ضةًًُتًُنٌ دٓظةٌ ًًْةُ، بطةشَ       بُ دُطتُ. بُ واتايُنٌ

ُ    دَطُسِيَتُوَ بؤ ئُوَؾ نُ دَتىاْآ بُ باػٌ يُنًَو يُ بَُٓايٌ تٌ تةشئ سَُْٖةذَناٌْ تاناية
َؤديَشٕ يُ خؤيذا بٓىيَٓآ و بىوًْؼٌ َظؤطُس بهات، تانى ئًَُُ وَنى تانًَهٌ طةُسبُخؤ يةُ   
بىاسٍ دَسووًًُْوَ، يُ دًْاٍ دىوآلُْوٍَ نؤَُآليُتٌ و َافُ تانُنُطًُناْذا طُػُ بهُئ. 
ًَُةُ بةؤ          ًَتةُ طةُسٍ بٓةُسَِت و بٓةَُاٍ ئًؼةتًاقٌ ئ ًَظتُنُ ناسيطةُسيٌ داْاْ ئُّ بابُتُ ئ

ُوَ. ئاصادٍ دىوآلُْوَ   وَنى طىوديَهٌ خُياَيٌ و   وَنةى طةىوديَهٌ نةُتىاسٍ يةُ     دىوآلْ
 بىاسٍ دَسووًًُْوَ َُٖيطشٍ بايُخًَهٌ صؤسَ.

ئُو ناتٍُ تانُنإ، يُ َُٖإ ئُوَيذا نُ ئاصادٍ دىوآلُْوَيإ ُٖيُ، بُ نَُيو وَطشتٔ يُ 
هٌ دياسيهشاودا تىوػٌ طشفةت  ٖؤناسَ طىاطتُٓوَ طؼتًًُنإ بؤ طُيؼ  بُ َُبُطت يُ ناتًَ

دَبٔ، ئُو دَّ وصَطُيًَهٌ صؤس بُ ًَٖض ثًَهُوَ تًَهٍَُ دَبةٔ تةا ئؤتؤَبًًَطةُيًَهٌ صيةاتش يةُ      
ػُقاَُناْذا ُٖبٌَ، بُآلّ ديظإ ُٖط  ئًَُُ طُباسَت بةُ ًَٖٓةإ و بشدْةٌ طؼةتًٌ تةًُْا      

ٌْ ًَٖٓإ و بشدٌْ طؼةتًٌ،  بُثًٌَ تًَشِواًْين ثشانتًهٌ ةة وَنى َتُاُْ ثًَهشاويٌ نُسَطتُنا
                                                           

ًَةىإ ػةاسيًُ يةُ ئَُةُسيهادا، نةُ يةُ ًَْةىإ        ْاوٍ نؤَجاًْايةُنٌ ثةاغ ساْةٌ ْ    Greyhound Busة 1
ثاسيَضطاناٌْ باػىوس و ػاسَناٌْ بانىوسدا َىطافري دآبُدآ دَنُٕ. بُثًٌَ ئُو باطهشدْاٍُْ نُ ْىوطةُس بةؤ   

نشدووَ، يُ طؤساًًُْناٌْ َىصيهٌ داصدا بؤ ثاطُناٌْ ئُّ نؤَجاًْايُ وَنىو نُسطةتُيُى   (وَسطًَشٍِ )فاسطٌ
غُيشٍ ثًؼُيًُناٌْ باػىوسٍ ئَُُسيها ئاَةارَ نةشاوَ و بشِآدةاسيؽ ْةاوٍ ئةُّ ثاطةُ       بؤ سانشدٕ يُ ْاوضُ 

 خىاصَيُنُ بؤ ثًَىَْذيًُ طؤصداسيًُ ػهظتًَٗٓاوَنإ و دووسَثُسيَضٍ و بُ دآًَٖؼتين وآلت . 
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بُناسبُس و تًَضىويٌ ةة ًًُْ. تُْاُْت باػةرتئ طًظةتَُُناٌْ ًَٖٓةإ و بشدْةٌ طؼةتًًؽ      
ْاتىأْ ئُصَىوٌْ ) نشدَ ْىيَين ( و طُسبُخؤيٌ يًَدىسِ و طُسْؼًُٓناٌْ ئؤتؤَبًًٌَ ػُخظٌ 

  ٌ ْاضةاسٕ خةُسدٌ    بًَُٓٓ ئاساوَ. ئُوَ ػتًَهٌ ساطتُ نُ نَُيو وَسطشاٌْ ئؤتةؤَبًًٌَ ػُخظة
ئاػهشا و ْائاػهشاٍ تشافًهٌ ػُقاّ و طىػاسٍ دَسووٌْ بُسٌَُٖ ػؤفًَشٍ و... بُسطُ بطشٕ، 
بُآلّ يُ باتٌ ئَُُدا دَيُسِاونًٌَ ديَش طُيؼ  بؤ ئًَظتطُ، دًَُإ يُ ثةاغ يةإ ػةَُُْذَفُس    

  ُ وَ( يةإ يةُ طةُس    )دَيُسِاونًًَُى نُ دَتىاٌَْ تشغ يُ بُ تًُْا َاُْوََإ، تًَذا صيٓةذوو نُْة
دَنُوآ ة ئُوإ دَتىأْ فُصايُنٌ بُساط  تانُنُطًاُْ يُ ضىاس دَوسٍ خؤياْذا بجاسيَضٕ، بآ  
ئُوٍَ ًْطُسإ بٔ يُوٍَ، نُ قظُنشدٕ، يإ دَْطٌ َىصيههُيإ بؤ ديرتإ تُْط ثًََُٗيضٓني 

 سابىَط . ضٌَ بهات، ُٖسوَٖا دَتىأْ ُٖس ناتًَو َُيًًإ ُٖيُ َُبُطتًإ بطؤسِٕ يإ
ئُطُس ئُو بضاظٍُ، نُ خىاصياسٍ نَُهشدُْوٍَ ئةُو صياْاُْيةُ ئؤتؤَبًَةٌ يةُ ريٓطةٍُ       

دَدا، ئُّ طىودَ دَسووًْاُْ يُبُس ضاو ُْطشٍَ يةإ تةًُْا وَنةى بُسرَوَْذيًةُنٌ ْاَةاقىويٌ      
بؤ  خىٍَ، بؤٍ بشِواْآ، نُ بايُخٌ ئُوٍَ ًًُْ يًَهذاُْوٍَ يُطُس بهشآ، ئُودَّ تىاًَْهٌ ْابآ

ْاطًُٓوٍَ طشفتُ طؼتًًًُنإ. بُبآ تُقُيٍ دةُبشٍ صؤستةش ةةة نةُ ئةُويؽ يةُ سَُْٖةذٍ        
طًاطًًُوَ ػًَىَيُنٌ ْاناساَُ و ْاخؤػُ ةة ْاتىاْني ًٖىايُنُإ بُ نُّ بىوُْوٍَ بُسضةاوٍ  
ًَؼةبًًًُٓ بهةشآ، نةُ ٖاونةات يُطةٍَُ          نَُيو وَسطشتٔ يُ ئؤتؤَبًٌَ ٖةُبآ. ئةُنشآ ئةُو ث

زٍَ ئُو نُطاٍُْ نُ يُ طىود و يُصَتُناٌْ ئُّ نُسَطتُيُ بُٖشََُْةذ دَبةٔ،   صياتشبىوٌْ سيَ
بُسًََُٖٗٓاٌْ ئؤتؤَبًٌَ و ناسثًَهشدًْؼٌ يُ دًٗاْذا صؤستش دَبآ، بُ تايبُت يُو وآلتاْةُدا  
نُ طشووثًَهٌ نَُرتٍ خَُيو، خاوٌَْ ئؤتؤَبًًٌَ خؤيأْ. ئَُُ بُو واتايةُ ًًْةُ نةُ ْابةآ     

ًَٓةإ و بشدْةٌ طؼةتًٌ و نةُّ        ثؼتطريٍ يُو ناساْ ُ بهشآ نُ بُ َُبُطة  باػةرت بةىوٌْ ٖ
نشدُْوٍَ ناسنشدٌْ خَُيو بُ ئؤتؤَبًًَُناًْإ تا ئاطتًَهٌ ُٖسَ نُّ دَنشآ، )يًْهةُّ بةُّ   
ٖؤناسَوَ، نُ بىوٌْ طًظتٌَُ ًَٖٓإ و بشدٌْ ناساَُ، قُسصاسٍ ئُو نُطةاُْيُ، نةُ خؤيةإ    

ٍ نُ وتشا بَُيطُيُنُ يُطُس ئٍَُُ، نُ يُ ٖةُس طُآلَيُيةُنٌ   ئؤتؤَبًًًَإ ًًُْ(، بُآلّ ئُوَ
دسيَزخايٌُْ ثاساطتين ريٓطُدا، نُ  سيَض دابًٌَٓ بؤ نُتىاس و سَوايٌ َُيًٌ َؤديَشٕ، دَبىايةُ  
طُسْر بذسيَتُ نَُهشدُْوٍَ ئاَيىودَيٌ نُسَطتُ طىاطتُٓوَ َؤتؤسِيًُنإ، ُْوَى بُسبُطتًَو 

 طشتين ئؤتؤَبًًَذا.دابًَٓٔ يُ بُساَبُس بُناس
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 :سةزجنَيم بؤ سةز ئةو زَيطةضازانةي، كة بِسيازياى هةسةز دزاوة
ُْٖذيَو يُو ػًهاسيًاٍُْ، نُ يُّ ثُسِتىونةُدا ٖةاتىوٕ، دَتةىأْ صؤستةش طةُباسَت بةُ       
سيَطُضاسَ ثشانتًهًًُنإ بٔ، سيَطُ ضاسَ بةؤ بابُتطةُيًَهٌ دؤساودةؤس وَنةى ثؼةتطريٍ يةُ       

ديهُ بؤ ثاساطةتين    يَظاناٌْ باْطُػُنشدٕ و طُآلَيُطُيًَهٌ دسيَزخايٌُْٖىُْس، سيَهدظتين س
ريٓطُ. يُبُسئُوٍَ بشِيَو يُو نًَؼُطُيٍُ نُ ثًَىَْةذيًإ بةُ ئةُو سيَطُضةاسَ بشِيةاس يُطةُس       
دساواُْوَ ُٖيُ، طُباسَت بُ ئؤتؤَبًٌَ و َُٖيبزاسدٌْ نُسَطتٍُ ًَٖٓإ و بشدْٔ، يُ باطُنُدا 

ُ خؤيإ ُٖيُ، يًَشَدا ػًهاسيًُنٌ نةىست طةُباسَت بةُ وصٍَ دىوَيًَٓةُسٍ     ثًَطٍُ تايبُت ب
ئؤتؤَبًٌَ ديَُُٓ ئاساوَ. ئُّ ػًهاسيًُ ئُوََإ بؤ دَس دَخات، نُ ئُو ئُْذيؼُطُيٍُ، يُريَش 
ًَُٓ طةُس ئةُو نايُطُيةٍُ نةُ تةُواو دووسٕ يةُو         ناسيطُسيٌ دَسووْؼًهاسيذإ ضًؤٕ دَطةُث

 جنًإ ثًَذساوَ. ػتاٍُْ نُ وَنى ُْسيت طُس
يُنُّ بابُتٌ ثًَىيظت، سَتهشدُْوٍَ دوو ضريؤنُ نُ تُواونُسٍ يُنذئ )يىوُْناٌْ ئةُّ  

ديهُيؼذا دَبًٓشئَ( بُثًٌَ ضةريؤنٌ    دوو ضريؤنُ دًا يُ ًَٖٓإ و بشدٕ، يُ صؤسيٍُٓ نايُناٌْ
و ديَُٓ ئاساوَ نُ يةُ  يُنُّ، َُيًُ طؼتًًًُنإ بُ تُواوٍ، يُ ييُٕ نُطاًَْهُوَ دادَسِيَزسئَ 

ئُو َُيالُْ بُٖشَ دَبُٕ. وَٖا بَُيطُ ًَٖٓشاوَتُوَ، نُ ئُّ بابُتُ طُباسَت بُ داخىاصيًُناٌْ 
َُيًٌ طؼتًٌ بؤ خاوَْذاسيَ  ئؤتةؤَبًًٌَ  )خُسدًطُسإ بؤ نشِيين ئؤتؤَبًٌَ دسووطت ًًُْ 

دًٌ صؤسٍ نةاآل و  سَطًَهٌ صؤس قىوَيرتٍ ُٖيُ، نُضٌ يةُ بةاقٌ نايةُناٌْ خةُس     (تانُنُطٌ
فُسُْٖطٌ دَُاوَسيذا ُٖس بُّ ػًَىَيُ. بُثًٌَ ضريؤنٌ دووَّ، َُيًُ طؼةتًًًُنإ ٖةُسطًض   

و سيَهالَُ باصَسطاًًُْنإ، بُ  (ناآل)ْانُوُْ ريَش ناسيطُسيٌ وَطىَطُ و طىػاسٍ باْطُػٍُ 
      ٌ خؤيةإ   واتايُنٌ ديهُ خُسدًطُساٌْ نةاآل بىوُْوَسطةُيًَهٌ، نُيًةُ سَِقةٔ نةُ ًْاصَنةاْ

دَْاطُٓوَ و ًٖض طُسجنًَهًإ ًًُْ بُ يٍ ئُو ُٖوآلٍُْ نُ بؤ ناستًَهشدٕ يُطُس نشِيُٓناًْإ 
دَدسئَ. يُو باطاٍُْ نُ يُ طُس طًاطُتُناٌْ خُسدًٌ ناآليُ، صؤسداس بَُيطُ دَبشيَتُوَ بةؤ  

 طُس ئُّ دوو طشمياُْ َُٖيُيُ.
َُةُسيها ٖؤطشيًةُنًإ بةُ َؤتةؤسٍِ     يُطُس ئُّ بَُٓايُؾ باْطُػُ نشاوَ، نُ خَُيهٌ ئ

ًًَةُ ديضَيًًةُنإ يةُ ئَُةُسيهادا         ًَٓإ و فشؤػةٌ ئؤتؤَب ديضَيٌ ًًُْ، ُٖس بؤيةُؾ بُسٖةَُٗ
ناسيَهٌ بًَٗىدَيُ. سَْطُ ئُّ بابُتُ ساطت بةٌَ نةُ ئَُُسيهًًةُنإ بؤضةىوًَْهٌ ْةُسيًَٓإ      

ًًُ، ئًَظةتُ ْةاطؤسِآ.   طُباسَت بُ َاػًَين ديضَيٌ ُٖيةُ، بةُآلّ بةُ دَيًٓايًةُوَ ئةُّ ساطةت      
ئؤتؤَبًٌَ داساٌْ ئًٓطًًضٍ بؤ ئُوٍَ ساصٍ بهشئَ بُ خُسدهشدٌْ بُْضيين بآ طىسز )طشوو(، 
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   ُ   بُ ئاػهشا نؤََُيًَو داسايًًإ بؤ داْإ و باْطُػٍُ بُسبآلويإ بؤ خظةتُٓ سآ، ئَُةُؾ ية
بُْضيٓةذا. بٓةَُاٍ    دؤخًَهذا بىو، نُ صؤستش ويَٓا دَنشا نُ طىسز تىمخًَهٌ صؤس بُ طىودَ يُ

تؤصيَو طىسز $ئُّ ويَٓانشدُْؾ يُوَدا بىو، نُ طىسز تىمخًَهٌ ئًظتًشهاَبُخؼُ. صاساوٍَ 
يُ صَاٌْ دَُاوَسيٌ ئًٓطًًضيذا بُ واتاٍ بًَُٖضتشنشدٌْ تىاْاٍ دٓظةٌ و  )# نشدُْ ْاو قَُيُّ

يؽ ٖةُس يةُّ   (يُ فاسطٌ دَُاوَسيذا# خىاسدٌْ دَواٍ بًَُٖض نُسٍ نَُُس$ٖاوواتايُ يُطٍَُ 
ويَٓانشدُْوَ طُسضاوٍَ طشتىوَ. ئُّ طؤسِاْهاسيًُ َةاَيٌ و باْطُػةُيًاُْ يةُويَىَ طُسضةاوٍَ     
دَطةشت، نةُ نةاتٌ ئُجناَةذاٌْ بشِيةةاسٍ ثُطةٓذنشاوٍ يُنًةُتًٌ ئةُوسووثا، طةُباسَت بةةُ         
بُناسطشتين طؤسِيَُٓسَ ناتايًضؤسيًُنإ يُطُس ئُوَ نُ تًُْا دَبآ يُ طىوتٌَُُْ بةآ طةىسز   
نَُيو وَسبطشٕ، ًَْضيو دَبىوَوَ. صؤستش بىوٌْ ًْطُساٌْ طُباسَت بُ بابُتُناٌْ ثًَىَْذيذاس بُ 
ثاساطتين ريٓطُ، بَُٓايُنٌ باػٌ بؤ نَُيو وَسطشتين صياتش يُ تُواوٍ نُسَطةتُ ئةايىودَيٌ   
ًَُٖٓسَنإ ئاَادَ نشدووَ، بُآلّ طُباسَت بُ بُْضيين بآ طىسز، وَنى بةاقٌ نُسَطةتَُناٌْ   
ديهُ، ئُوٍَ نُ بُ ػًَىَيُنٌ ثشانتًهاُْ بىوَتُ ٖؤٍ طؤسِإ يُ سَفتاسٍ ئؤتؤَبًًَُداسَناْذا 
بشيَ  بىو يُ تؤريُٓوَ و بُسًََُٖٗٓاٌْ ئةُّ ضُػةُٓ بُْضيٓةُ، ثاػةإ باْطُػةُيُنٌ صؤس و      
 طؤسِاْهاسيٌ يُ طًاطُتُ داسايًًُناْذا.)بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَنإ، يةُو ناتةُ بةَُالوَ بةُْضيين    

بآطىسز بؤ يُػظاغٌ ُّٖ طىودٍ ُٖيُ، ًَُٖؽ صيإ، بُآلّ ئَُُ بابُتًَهٌ دًاواصَ نُ يُ 
 ػىيًََٓهٌ ديهُدا دَبآ باطٌ يُطُس بهشآ(.

ئُطُس ويَٓاٍ ئُوَ بهشايُ، نُ سَفتاسٍ خُسدًطُساٌْ ئَُُسيها دَنةشا صيةاتش بطةؤسِدسآ،    
ٓاٌْ طؤسِيٓةُسَ ناتايًضؤسيًةُنإ   بشِيَو يُو طُسضاوَ و نُسَطتُ طُوساٍُْ، نُ بةؤ بُسٖةًََُٗ  

بُناس ًَٖٓشاوٕ بؤ ئُوٍَ ًْاصَ ػًُاُْيًُناٌْ ئَُُسيهًةُنإ بةُ ئةُو َؤتؤسِاْةٍُ، نةُ بةُ       
بُْضيين سَطُٕ ناس دَنُٕ دابني بهشآ، دَنشا بؤ ثُسَثًَذإ بُ تُنٓؤيؤرياٍ ديضٍَ نَُيهًإ يةٌَ  

ُ َؤتةؤسَِ ديضَيًةُنإ نةَُرتئ صيةإ     وَسبطريدسآ. بشِيَو يُ ييُْطشاٌْ ريٓطُ ثًًَإ وايُ، ن
دَخُُْ طُس طشوػت، ضىْهُ )طُسَسِاٍ ئُوٍَ طىسبًإ ثًَىَ ًًُْ( خُسدًٌ طىوتٌَُُْ ئةُّ  

 َؤتؤسِاُْ تا سادَيُى نَُرتَ و طاصٍ ناسبؤًْهًهٌ فشَ نًَُؽ بُسُّٖ دًََٖٓٔ.
   ُ َيطاْةُ ئةَُإ   ئَُيبُت ئُو بَُيطاٍُْ بُ دَطتُوَٕ، باطُنُ صياتش ئةاَيؤص دَنةات. ئةُّ ب

ثًَذََئًَ نُ بآلوبىوُْوٍَ دوونَُيٌ َؤتؤسَِ ديضَيًُنإ سَْطُ صياتش يُوٍَ نُ ضةاوَسِوإ دَنةشا   
ٖؤناسٍ ػًَشثُجنُ بًَت، بُآلّ باو بىوٌْ ئُّ َؤتؤساُْ صؤستش بُ ٖؤٍ طشفتًَهةٌ باْطُػةُيٌ و   

ئُطُس مباْةُوآ ٖةَُإ   فشؤػتُٓوَ يُطٍَُ بُسبُطتذا سووبُسِوو بىوَتُوَ: طشفت ئَُُيُ نُ ةة 
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واتةةا بةةآ سىسَُتاُْيةةُ،دووثات بهُيٓةةُوَ نةةُ فشؤػةةًاسإ بةةؤ ًَْضيهبىوْةةُوَ يةةُ ساطةةتًًُ 
ْاصأْ. دًا يَُةُؾ،  # قُسجُ $ دَسووْٓاطاُْنإ قظٍُ ثًَذَنُٕ ةةة َؤتؤسَ ديضيًُنإ بُ 

، سَْطةُ  نَُيو وَطشتٔ يُ فًَٓههُسَوَ ْاو َؤتؤسِيًُنإ و تُنٓؤيؤرياٍ تًَهشدْةٌ ساطةتُوخؤ  
ببًَتُ ٖؤٍ بُسَُٖٗاتين ئؤتؤَبًًٌَ تؤسبؤ ديضَيٌ، نُ يُ بىاسٍ ناسنشديُوَ يُطةٍَُ َؤتةؤسٍِ   
بُْضيًٓذا بُسابُسيٌ دَنا. بُثًٌَ ئُو ػتٍُ نُ ييةُْطشاٌْ َؤتةؤسٍ ديضَيةٌ دَيًًََٓةُوَ، بةُ      

 دَْط و تُسخاْهشدٌْ طُسَايُ بؤ طُيؼ  بُ ثًَؼهُوتًَٓهٌ صياتش يُ ثًَٓاوٍ يبشدٌْ طشف 
يُسيُٓوَ و بآلونشدُْوٍَ طُسديًُ وسدَنإ، بُ باْطُػُنشدًَْهٌ دسوطةتُوَ دَتةىاْني سيَةزٍَ    
ًَٓاٌْ صيةاتشٍ َؤدَيًةُ         داخىاصٍ خَُيو بؤ ئُّ ضُػةُٓ َؤتؤِساْةُ ببُيٓةُ طةُستش. بُسٖةَُٗ

ُ ديضَيًُناٌْ ئؤتؤَبًٌَ يُ ئًَظتُدا، نُ يُ ديضايين دُطةتُ و ثًَذاويظةتًُناٌْ ديهةُدا، ية    
بةُٖشَداسٕ طةُدًَُٓسٍ بطةؤسِيٌ دَييُتةُ فُسُْٖطًًةُناٌْ      # طةجؤست $تايبُمتُْذيطُيًَهٌ 

ئؤتؤَبًًَُ يُ ئَُشِؤدا و بُثًٌَ ئُو بَُيطُطُيٍُ نُ يةُّ بُػةُدا ًَٖٓشاوُْتةُوَ، يةُ نةشِيين      
سؤَيًَهٌ ٖةُسَ   (ئؤتؤَبًٌَ)ناْذا، داسِػتين دُطتٍُ (ْاخىدئاطاٖاُْ)ئؤتؤَبًٌَ بُثًٌَ َُيًُ 

 بُسضاوٍ ُٖيُ.
ًًَةُ ديضَيًةُنإ تةا سادَيةُنٌ صؤس طُسضةاوٍَ يةُ          بُثًٌَ ئُوٍَ ومتإ، ْاػةرييين ئؤتؤَب

نَُيهًَهذايُ نُ يُ باْطُػُ و فشؤػتٓذا يُ بُػًَهٌ صؤسٍ دَآليتُ تُنًٓهًًُناٌْ ئؤتؤَبًٌَ 
ُ، بةُ  يإ بةُ واتايةُنٌ ديهة   )وَسدَطريدسآ. ئَُُؾ نُ داخىاصٍ بؤ طؤسِيين ئُّ دَييُتاُْ 

   ٕ ، يةُو طةُسدََُيذا، نةُ صيةاتش طىَةإ يةُ طةىودَ        (باػرت ْىاْةذٌْ ئؤتؤَبًًَةُ ديضَيًةُنا
ريٓطُيًُناٌْ ديضٍَ نشاوَ، صياتش بىوَ، طُسطىوسًَُٖٓسَ. دًا يَُاُْؾ يُ نايٍُ ئُقآلًًُْتٌ 
ريٓطُيٌ و ئابىوسيذا، َؤتؤسٍ ديضَيٌ تًُْا يُنًَو يُ نُسَطةتُ ناساَةُناٌْ نَُهشدْةُوٍَ    

ىودَيٌ و خُسدًًُناٌْ ناسثًَهشدٕ بُ ئؤتؤَبًًَُ. بُّ صوواْةُ يُنةَُني ئؤتؤَبًًًََةو نةُ     ئاَي
وصٍَ دىوآلُْوٍَ ثاتشٍ، دابًين دَنات ديَُٓ باصاسَِوَ. تُنٓؤيؤرياٍ َؤتؤسٍ دوو صََاْةُؾ،  
بىوٌْ ُٖيُ، يُّ سيَطُػُوَ سيَزٍَ طةىوتاْذٌْ طةىوتٌَُُْ نةُّ دَبًَتةُوَ. خةاَيٌ طةشيٓط       

نُ دَوَيُتُنإ دياسٍ نُسٍ سيَطٍُ داٖاتىوٕ و دَتةىاْني خىاطة  خُسدًطةُسإ يةُ     ئُوَيُ، 
ضىاسضًَىَيُنٌ دياسيهشاو، يُ طٍَُ ئُو طًاطةُتٍُ بةؤ طُػةٍُ تةُنٓؤيؤريا َُٖيذَبةزيَشدسيَت      

دا دَطُسِيَتُوَ بؤ ئُوٍَ نُ ةةة بةُثًٌَ ئةُو    ٖاوتُسيب بهُئ. طُوسَتشئ بُسبُطت يُّ بىاسَ
بةؤ ئةاًََشَ تانةُ     (خُسدًطُسإ)ّ بُػُدا خشاوَتُ سوو ةةة بًَطىَإ داخىاصيٌ بَُيطُيٍُ يُ

نُطًًُ َاػًًًَُٓنإ ُٖسطًض بٔ تُواو ْابًَةت. َُٖيبةزاسدٌْ بةُ طةىودٍ سَوػةتطُيًَو بةؤ       



 

123 

ًَىيظة  بةُ           ًًَُ تانةُ نُطةًًُنإ نةُ صيةإ ُْخاتةُ طةُس ريٓطةُ، ث دىوآلْذُْوٍَ ئؤتؤَب
طشمياُْيةةُؾ بةةشيَتني يةةُ: يُنةةُّ،   طشمياْةةُ ُٖيةةُ. ئةةُّ ثةةًَؽ يُبُسضةةاوطشتين دووداْةةُ ثةةًَؽ

ًَهُضبىوٌْ دَوَيُتُنإ بُ ثؼتطريٍ يُّ سَوػةتطُيُ يةُ سيَطةٍُ داْةاٌْ طًاطةُتطُيًَهٌ       
داسايٌ باػرتَوَ، دووَّ، ًَهُضبىوٌْ ثًؼُطاصيًُ َاػًَٓظاصيًُنإ بُ داسِػ  و ئُجناَذاٌْ 

 ُّٖ يُ بىاسٍ نؤَُآليُتًًُوَ.  ئُّ سَوػتاُْ، ُّٖ يُ بىاسٍ تُنًٓهٌ و
بُ ثًَضُواٍُْ بؤضىوٌْ ييُْطشاٌْ ثاساطتين ريٓطُ نُ يُ طةُس بٓةَُاٍ قُدَخةُنشدٌْ    
ًًَُ ػُخظًًُناُْ، ئةُّ بؤضةىوُْ يةُ دًةاتٌ ئةُوٍَ نةُ ُٖوَيبةذا ًْةاصٍ بٓةَُايٌ           ئؤتؤَب

ساطةتًًُوَ ةةة   طُسبُخؤيٌ خىاصيٌ يُ َشؤظذا يُ ْاو بُسيَت، خؤٍ دَخاتُ ريَش دَطُآلتٌ ئُّ 
نُ ئؤتؤَبًٌَ دَتىاْآ ًْاصٍ َشَوظ دابةني بهةات. يةُنًَو يةُ َُبُطةتُناٌْ ئةُّ بؤضةىوُْ،        
بُناسبشدٌْ ويَُٓ ٖؤػًًُناٌْ ئاصادٍ و ػُٖىَت ةة ةُ نُ وَنى ْةُسيتًَو بةُ ئؤتؤَبًًَةُوَ     

يًُنٌ ويَٓا دَنشئَ ةة بُ ػًَىَيُنٌ ْىيًَُ، بُ ػًَىَيُى نةُ ئةُّ ويَُٓطُيةُ يُطةٍَُ ُٖطةتاس     
بىوَٓاطاُْ و تُنٓؤيؤرياطُيًَهٌ بُ طؼتًٌ دووباسَ ئُْذيَؼشاودا ثًَىَْذٍ بطشٕ. ئُوَ ػتًَهٌ 
ًَٓآ، بةُآلّ دَتةىاْني ًٖةىاداس بةني نةُ             ًَٓذاسٍ ثةُسَ ُْطةت ًَٗىدَيُ نُ بةُ ًٖةىا بةني َاػة ب

  ٌ ضةٌَ   َاػًَُٓناٌْ داٖاتىو نَُرتئ ئايىدَيًإ يٌَ بهُويَتُوَ، يُ نُسَطتٍُ نةؤٕ و صبًَةذاْ
بهشئَ و ػًَىَ و ثًَهٗاتُيإ بؤ ريٓطُ صيإ ُْطُيُْآ. بؤ طُيؼ  بةُّ َُبُطةتُ، ٖةُس ئةُّ     
يًَٗةةاتىويٌ و طُسضةةاوَطُيُ نةةُ بةةُ ػةةًَىٍَ ئاطةةايٌ يةةُ ديةةضايين و فشؤػةةتين ئؤتؤَبًًَةةُ 

 طىاسيًُناْذا بُناس دَبشئَ، بُغ دَنات.
 

 :سةزيةَهداني ئؤبرةيةكي ناحةش
ُوَ تانُنُطٌ و طُسبُخؤيٍُ يُ طُسَتاٍ طُدٍَ بًظتَُذا تًُْا ئؤتؤَبًٌَ ئُو دىوآلْ 

نًَُُٓيُنٌ باآلدَطت يًٌَ بُٖشَداس بىوٕ، بؤ ًًَؤْإ نُغ سَخظاْذووَ. ئؤتؤَبًٌَ ناسيَهٌ 
نشدووَ َشؤظُنإ بتىأْ يُ تىاْاٍ َُٖيبزاسدًَْهٌ صياتش يُ بةاصاسٍِ نةاسدا بةُٖشَداس بةٔ، يةُ      

ٍُ ثًؼٍُ وسدَفشؤػٌ بُ ػًَىَيُى طؤسِاوَ، نُ خَُيو، ُٖطت بُ طايٍُ ئؤتؤَبًًَذا، ثًَهٗات
سُطاُْوَ و َُٖيبزاسدَيُنٌ صياتش دَنُٕ. ئؤتؤَبًٌَ ٖةَُيطشٍ فةؤسّ و ػةىيًََٓهٌ ْةىيَرتَ بةؤ      
تًَجُسِنشدٌْ ناتٌ بًَهاسٍ، يُ ئاناًَؼذا ئاصادٍ َشؤظُناٌْ بؤ ضًَهشدٌْ تؤسَِ نؤَُآليُتٌ و 

 صياتش نشدووَ.ثًَىَْذيًُ تانُنُطًًُنإ 
بُّ دؤسَ، ئُّ ثشطًاسَؾ بُ دًًَُ بؤضٌ طُباسَت بُ ئؤتؤَبًٌَ تًَطُيؼتًَٓهٌ تًَهٍَُ بُ 
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تشمسإ ُٖيُ؟ ئُوَ ػتًَهٌ صؤس طُسجنشِانًَؼُ نُ بؤضٌ يُ دَيةٍُ سابةشدوودا، ئؤتؤَبًَةٌ يةُ     
     ٍ ئةُّ   طىتاسٍ دَُاوَسدا بىوَتُ ئؤبزَيُنٌ ْاسُص. ٖؤناسطةُيًَهٌ دًةاواص يةُ ٖاتٓةُ ئةاسا

باسودؤخُدا سؤَيًإ ٖةُبىوَ: ًْطةُساًٌْ صؤس طةُباسَت بةُ تةُْاٌٖ يةُ تةُواوٍ تىَيةزَناٌْ         
نؤََُيطُ، يُ ئاناًَؼذا تشغ يُ بشيٓذاسبىوٕ يإ َُسط يُ ثًَهةذاداٌْ َاػةًَٓذا. سَخٓةٍُ    
فًًًَُٓظ  تُنٓؤيؤريا و دووثاتبىوُْوٍَ بةُسدَواٌَ ئةُّ تاواْةُ، نةُ ئؤتؤَبًَةٌ ضُػةُٓ       

نىسِاُْيُ و ْاناساَُيٌ تؤسٍِ ًَٖٓإ و بشدٌْ طؼتًٌ و يةُ ئاناَةذا بايُخةذاسبىوٌْ    ياسيًُنٌ 
ئُّ بؤضىوُْ نُ نؤََُيطُ دَبآ َايف َُٖيبزاسدٌْ يُ ًَْىإ ػًَىَ دًاواصَناٌْ ًَٖٓةإ وبشدْةذا   

َُٖيبزاسدًَْو نُ يُ ناتٌ طُػٍُ تةؤسٍِ ًَٖٓةإ و بشدْةٌ طؼةتًٌ      -ُٖبآ، ْاسِؤػٔ َابىووَ 
ُطٍَُ طُػٍُ بُناسًَٖٓاٌْ ئؤتؤَبًٌَ تا ئُّ دوايًاْةُؾ بةُسدَواّ دًَةٌ طةُسجنُ و     ٖاونات ي

ئَُيبُت طشيٓطرت يُ ُٖسضٌ، ًْطُساًْطةُيًَهًؽ طةُباسَت بةُ ريٓطةُ و ئةُو ئايىودَيًةٍُ       
 طُسضاوَنٍُ يُ ػًَىاصَناٌْ  نُسَطتٍُ ًَٖٓإ و بشدٕ دايُ، ٖاتىوَتُ ئاساوَ.

ٌ صياًَْٗٓةُسَ، بىوَتةُ ٖةؤٍ ئةُوٍَ بةُسدَواّ وَنةى       ئُّ بؤضىوُْ نُ ئؤتؤَبًَةٌ ػةتًَه  
 ْاسُصيٌ يُ دًْاٍ َؤديَشْذا بريٍ يٌَ بهشيَتُوَ. (ُٖطت يإ سووداوٍ)طُسضاوٍَ 

بًَطىَةةإ، بةةىوٌْ طةةىسز يةةُ بُْضيٓةةذا ٖؤنةةاسٍ ٖاتٓةةُ ئةةاساٍ ضُػةةًَٓهٌ يواصيةةٌ و  
ٌ ٖةاتٔ. فشؤػةتين   رَٖشاويًُت بىو نُ ُْٖذيَو يُ ػاسْؼًٓإ يُّ دَيٍُ دوايًاْةُدا تىوػة  

بُْضيين بآ طىسز ئةُّ طشفتةٍُ تةا سادَيةُى يبةشدووَ، ُٖسضةُْذ نةُ َاْةُوٍَ صؤسيٓةٍُ          
ئؤتؤَبًًَُ نالطًهًًُنإ نُ بُّ بُْضيُٓ بُ باػةٌ نةاس ْانةُٕ، ثشانتًهةٌ نشدْةُوٍَ ئةُّ       
ٌَ ئةُوَؾ يُبُسضةاو         ٍَ بُسبُطةتذا سووبةُسِوو نشدووَتةُوَ. ٖةُسوَٖا دَبة سيَطُضاسَيٍُ يُطُ

دسآ نُ بُْضيين بآطىسز ضىْهُ يُ ضاوٍَ بُْضيين ئاطةايًذا طةىوتاًَْهٌ نةَُرتٍ يةُ     بطري
َؤتةةؤسدا ُٖيةةُ، بُػةةًَهٌ صؤسٍ نُسَطةةتٍُ رَٖةةشاوٍ يةةُ فةةُصادا دًًًََََٖتةةُوَ. طؤسِيَٓةةُسَ 
ناتايًضؤسيًُنإ ئُّ بُطتًَُٓ فُساُّٖ دَنُٕ تا صؤسيٍُٓ ئُو نُسَطتُ رَٖشاويًاٍُْ داٖةاتٌ  

ًًَةذا و يةُ ٖةُوادا بةآلو دَبٓةُوَ، دًةا يةُ طةاصٍ         طىوتاٌْ طىوتَُُ ْني يُ َؤتؤسٍِ ئؤتؤَب
ناسبؤًْو، تا سادَيُى يُ ْاو بضٔ. بؤ صؤسنُغ، ئاسيؼُ و طةشف  طةُسَنًٌ ٖةُس ئَُُيةُ.     
طاصٍ ناسبؤًْو طُسَنًًرتئ طاصٍ طىَيداُْيٌ و داٖةاتٌ َظةؤطُساٍُْ نةَُيو وَسطةشتٔ يةُ      

ُٓناٌْ ئُّ دوايًاُْ يُ بىاسٍ نؤْرتؤَيٌ طاصَنإ، يُطٍَُ ناُْ. ثًَؼهُوتفىطًًًُطىوتًًَُُُْ 
دَطهُوتُ باػةُناٌْ تةُنٓؤيؤرياٍ ئُْةذاصياسٍ و ديةضايين َاػةًَٔ، طةُسَِساٍ ئةُوٍَ نةُ         
طُػُيُنٌ بُ ئؤتؤَبًًَذاسٍ داوَ، بىوَتُ ٖؤٍ نَُبىوُْوٍَ طاصَ رَٖشاويًةُنإ، دطةُ يةُ    
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ىوٌْ َاػًَٔ يُ طُستاطةُسٍ دًٗاْةذا، طةاصٍ    بُآلّ ٖاونات يُطٍَُ صياتش ب 1طاصٍ ناسبؤًْو.
رَٖشاويؽ صياتش دَبآ، َُطُس ئُوٍَ طؤسِاْهاسيًُنٌ طُوسٍَ تةُنًٓهٌ بًَتةُ ئةاساوَ يةاخؤ     
ياطاطُيًَهٌ ْىيٌَ بؤ دابٓشيَت، نُ )ئَُيبُت ػتًَهٌ ئُطتُّ ًًُْ(. بُّ دؤسَ طاصٍ ناسبؤًْو 

ُ وَسضُسخاًَْهٌ طؼةتًٌ بةُسَو ديةضٍَ    يُ ػُقاَُناْذا بُسدَواّ ثرت دَبآ، ئُطُسضٌ دَنشآ ب
 اُْنإ ئُّ سادَيُ نُّ بهشيَتُوَ.دووصََيإ َؤتؤسَِ 

يةُ بةىاسٍ تُنًٓهًةُوَ ئةُو ُٖيةٍُ      # ديضَيٌ طشوػة  $ئَُيبُت ُْٖىونُ بُناسًَٖٓاٌْ 
سَخظاْذووَ بؤ بُسًََُٖٗٓاٌْ َؤتؤسِطُيًَهٌ باػرت نةُ ئةايىودَيٌ يةُنٌ نةَُرتيإ ُٖيةُ.      

سؤٌْ تؤوٍ ػًًَِ ناس دَنُٕ ةة ُْٖىونُ يُ بشِيَو يُ وآلتةُ    تؤسِاُْ ةة نُ بُضُػًَٓهٌ ئُّ َؤ
ئُوسووثًًُناْذا ٖاتىوُْتُ باصاسِ و بآ ًٖض طؤسِاًَْو يُ َؤتؤسَِ ديضَيًُناْذا دَبشيَُٓ نةاس. يةُ   
ضُسخٌ بُسًََُٖٗٓإ و نَُيو وَسطشتٔ يُ ضُػُٓ دؤساودؤسَنةاٌْ طةىوتٌَُُْ طًةايٌ، يةُ     

ػتًَو ْابًَتُ ٖؤٍ صياتش بىوُْوٍَ طاصٍ ناسبؤًْهًو، ُٖسوَٖا ػاياٌْ باطُ نُ  ئاناَذا ًٖض
طُدٍ ثُجناٍ طاصٍ طىَيداُْيٌ طاصٍ ناسبؤًْهًهُ و طُدٍ بًظ  تُواوٍ طاصٍ نةاسبؤًْهٌ  

طةةُدٍ دٍَ طةةشف  طىَيداْةةُيٌ  (تةةًُْا)ٖةةُوا داٖةةاتٌ نةةاسٍ َاػةةًَُٓناُْ. بةةُّ ثًًَةةُؾ 
ئَُيبُت ئَُُؾ يُ دؤخًَهذايُ نُ يُ بَُٓاوَ قايةٌ بةُ طةشف      دَطُسِيَتُوَ بؤ َاػًَُٓنإ،

يةُ سؤرْاَةٍُ ئةابضيَشظًَشدا بةُ      2طىَيداُْيٌ بني، ضىْهُ، ُٖس بُو دؤسٍَ نُ طًُؤٕ ٖؤطاست
باػٌ، وَبريَاٌْ دَخاتُوَ، ُْٖذيَو نُغ ئةُّ طشفتةُ بةُ ػةًُاُْيُنٌ ْادسوطةت دَصاْةٔ.       

فتًَو ُٖبآ، دَبآ يُ بَُٓاناٌْ رياٌْ َؤديَشْةذا  طُسَسِاٍ ئَُاُْؾ ئُطُس بُ ساطت وَٖا طش
نُ ثًَذاويظتًٌ خُسدًٌ وصَيُ، بةؤ طُسضةاوَ طةُسَنًًُناٌْ بطةُسِيَني، بةُآلّ ييةُْطشاٌْ       
ثاساطتين ريٓطُ صؤستش يُ ػًَىٍَ دًانشاوَ و تانٌ نشاوَناٌْ ًَٖٓإ و بشدٕ ْاسَِصايُتًإ دَبآ 

 تانى يُ ئُّ بَُٓاطُيُ.
اطُ ثظجؤسِاُْيُ يًَشَدا ثًَىيظتُ، ضةىْهُ بةُجمؤسَ سووٕ دَبًَتةُوَ نةُ     خظتُٓ سووٍ ئُّ ب

دورَٓايُتٌ يُ سادَبُدَسٍ ييُْطشاٌْ ثاساطتين ريٓطُ يُطٍَُ ئؤتؤَبًًَذا ثاطةاو َُٖيٓةُطشَ.   
ئُطُسضٌ ئايىودَيٌ داٖاتٌ ئؤتؤَبًٌَ ناسيطُسيًُنٌ طُوسٍَ ُٖبىوَ و سَْطُ ًَٖؼتُؾ ئُو 

ّ ئُّ ناسيطُسيًُ يُ ئاناَذا يُ طؤٍ صَويذا بؤ ريٓطُ َُتشطًًُنٌ ناسيطُسيًٍُ ُٖبآ، بُآل
 طُوسَ ًًُْ و تًُْا ئؤتؤَبًٌَ ًًُْ، نُ ئُّ َُتشطًًٍُ ًَٖٓاوَتُ ئاساوَ.

                                                           

1 - Walsh 
2 - Simon Hoggart 
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ديهُؾ ُٖيُ بؤ ئُوٍَ   بُّ دؤسَ دَبآ ئُّ ثشطًاسَ ئاساطتُ بهشآ، نُ ئايا ٖؤناسطُيًَهٌ
ُّ سادَيُ وَنةى ئؤبزَيةُنٌ ْاسةُص و صياًَْٗٓةُس     نُ ئؤتؤَبًٌَ يُبُسضاوٍ ئًٍَُُ َشؤظذا تا ئ

دَْىَيٓآ. يُ وَآلَذا دَبآ يُنَُني ئاَةارَ بةؤ ئةُّ بابُتةُ بهةشآ، نةُ بُػةًَهٌ طةُوسٍَ         
بُ واتايةُنٌ طةٓىوسداسٍ    -دورَٓايُتٌ ئًَُُ يُطٍَُ ئؤتؤَبًًَذا، ضًًُتًًُنٌ بىوَٓاطاٍُْ 

ًٓاطةاُْ و نؤَُآليُتًًةُ. خةَُيو يةُ     ًًُْ، بطشَ َُٖيطشٍ ييةًَُْهٌ دىاْ  -بايؤيؤريهًًُوَ
سىصووسٍ بُسبآلوٍ ئؤتؤَبًٌَ خؤػشاٍَ ْةني و تُقةُ و سَقةٍُ ثُيهةُسَ، و ٖةُسا و ٖىَسيةاٍ       
طُسْؼًُٓناًْإ ثٌَ ْاخؤػُ. ئَُيبُت ئَُاُْ ناسيطُسيًُناٌْ ئؤتؤَبًًَٔ يُطةُس ريٓطةُدا،   

طُيةُ وَنةى فُصايةُنٌ    ضىْهُ ضؤْايُتٌ ريٓطُ تىوػٌ طؤسِإ دَنُٕ، بُآلّ يُطةُس ئةُّ ريٓ  
ٌ  $نؤَُآليُتٌ و دىإ، ناسيطُسٍ دادًََْٔ ُْوَنى طًظتًََُهٌ  ٖةُسوَٖا  #. ريةٔ دُطةتُي

دَبآ ئَُُؾ يُبُسضاو بطريدسآ نُ ناسيطُسيًُ ئاَارَ ثًَهشاوَنةإ ثًَىَْةذيًإ بةُ تةُواوٍ     
       ُ ًًًََهٌ ديةاسٍ نةشاو ةةة ٖ ًَةٌ، ْةُوَى ئؤتةؤَب ًًَُناُْوَ ةة واتُ نةؤٍ ئؤتؤَب يةُ.  ئؤتؤَب

ًَتةاٍَ         ًَٓةُس يةُ َ ًَةٌ بةُ ثًَهٗاتُيةُنٌ صَدةش ٖ نُطاًَْو ُٖٕ نُ يُ باػرتئ دؤخذا ئؤتؤَب
وثالطتًو دَصأْ، بُآلّ بشِواٍ طؼتًٌ ئَُُيُ نُ ُٖس ئؤتةؤَبًًًََهٌ تةاى دَتىاًَْةت ببًَتةُ     
 ُ   بابُتًَو بؤ ٖؤطشيًُنٌ صؤسٍ دىآًْاطاُْ. دًا يَُُؾ دًاواصٍ ُٖيُ يُ ًَْىإ ساوَطتإ ية

يةإ  # فىيهع واطؤٕ بتًٌ$َىوصٍَ ديضايين ئؤتؤَبًٌَ و بُ سيَضَوَ ضاويًَهشدٕ يُ يىوُْناٌْ 
ُ  # تىويىوتا ثريؤيا$ دَيةُوآ يةُ     وَنى ثُيهُسَيُنٌ ًََتايٌ، يُطٍَُ ساوَطتاٌْ سيَبىاسيَةو نة

هٌ بىوٌْ فىيهع واطؤٕ و تىويىوتا و ضُػٓطُيًَ ثاْتايٌ ػُقاَُوَ تًَجُسِ بًَت و بًُٓسٍ سَت
 ديهٍُ ئؤتؤَبًًَُ نُ بُ ))ئُويذيًُتًًُنٌ ئارََيٌ((يُوَ بُخًَشايٌ بُ بُسدًََذا سَت دَبٔ.

بُ وتُيُنٌ ديهُ، ئُّ طشفتٍُ ئؤتؤَبًٌَ دَطُسِيَتُوَ بؤ فشَيًُنةٍُ. طةشف  نةُتىاسٍ    
ًًَةُؾ، ََُٖيىَيظةت يةُ         ئُوَيُ نُ ئؤتؤَبًٌَ خةُسدٌ و بةُناسٖاتًَٓهٌ صؤسٍ ُٖيةُ. بةُّ ث

ُ   بُساَبُس ْةُسي  َُٖةُطريٍ َُٖيىيَظةتطشتٔ يةُ بُساَبةُس        ئؤتؤَبًٌَ دَتىاْآ بُػةًَو ية
خُسدًٌ فشَوَ بًَت، نُ ئَُيبُت خؤٍ بُػًَهُ يُ ُْسي  ْاتُبايٌ يُطٍَُ صؤسيٓةٍُ خَُيهةذا.   
ُٖس بُو دؤسٍَ نُ ثًَؼرت )بُػٌ يُنُّ( ئاَارََإ نشد، ئَُةٍُ نةُ ضةًؤٕ طشَويَتًًةُنٌ     

ٍ دَُاوَس، ثًَهٗاتٍُ فُسٖةُْطٌ بةُسيتاًْاٍ تةًُْىَ، بةُ     تُسكريُْ بؤ بًَُٖضٍ بزاسدَطايسا
( ػًهشاوَتُوَ. بُػًَهٌ صؤس يُو قظاٍُْ نُ 0552نًَشيذا ) تُطُيٌ يُ يًَهؤَيًُٓوَنٍُ دإ

ًًَٔ ٖةُس يةُّ ثًَهٗاتةُوَ طُسضةاوَ دَطةشآ. ُٖسضةُْذَ نةُ نةاسنشدٍ ئةُّ            در بُ ئؤتةؤَب
ذا تا سادَيُى ئاػهشاتش و دؤساودؤستشَ يُ سابشدوو، بةُآلّ  ثًَهٗاتُطُيُ يُ ػًَىاصٍ ُْٖىونُيً
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طةايساُْ يةُ ًَٖةشؾ بشدْةُ طةُس       سَخُٓ يُ ئؤتؤَبًٌَ، يُطُس بَُٓاٍ ُْسيتًَهٌ نؤٌْ بزاسدَ
ُٖس ػتًَو خَُيو بُ عُػكُوَ  (بُثًٌَ ئُّ ُْسيتُ،)تُيُظًضيؤٕ و َىصيهٌ ثاثُوَ ديَتُئاساوَ. 

ًةذيؤ، بةُ دَيًٓايًةُوَ ػةتًَهٌ خشاثةُ. صؤستةشئ تةُسكري        خؤػًإ دَوآ وَنى ئؤتؤَبًٌَ و ظ
دَنشيَتُ طُس ئُو َاػًَٓاٍُْ نُ بُ ساػهاوتشئ ػًَىَ طَُبىيٌ ئؤتؤَبًًَٔ وَنةى ناآليةُنٌ   
خُسدًٌ خَُيو طايساُْ. ُٖس بؤيُ، بُ تايبُت يًَدىسَِناٌْ ئؤتؤَبًًٌَ فؤسد وَنةى ديَىَصَةُ   

 ضاو يًَذَنشئَ.
دؤسَ بؤضىوْاُْ، ثًَىيظةتُإ بةُ ْىخبةُ فُسُْٖطًًةُنإ      شِوا نشدٕ بُّدَبآ بًًََني نُ بؤ ب

ًًُْ. ئًَىَ ُٖس نُطًَو بٔ، ئُطةُس بهُوْةُ ريَةش ناسيطةُسيٌ سؤػةٓبرياٌْ ػةاسَطُوسَنإ و       
ديهُ يُو ٖؤناساْةُ    بُسَُُٖ فُسُْٖطًًُناًْإ، سَْطُ ئُّ بؤضىوْاُْ قبىوٍَ بهُٕ. يُنًَهٌ

بشيَتًًُ يُ دًاواصيًُى نةُ يةُ سابشدوويةُنٌ نؤْةُوَ يةُ ًَْةىإ       دَنُُْ طُسَإ،   ناسيطُسٍ
و # ػاسطتاًًُْت $ ديهُ، يُ ًَْىإ   ثًَؼهُوتين َادٍ و بُٖا سَوػتُُْذيُنإ )بُ واتايُنٌ

دا ٖاتىوَتُ ئاساوَ. فُسصٍ دًاواصيٌ باطهشاو يُوَدايُ نةُ ُٖسضةُْذَ ئاطة      #(فُسُْٖط$
ُى بشِؤاتةةُ طةةُستش، ٖةةُس بةةُو سادَيةةُ بةةاسودؤخٌ  طةةاَاٌْ َةةادٍ و ئاطايؼةةٌ نؤََُيطُيةة

سَوػتُُْذيٌ ئُو نؤََُيطُيُؾ خشاثرت دَبآ. ئُّ دًاواصيًُ بُسدَواّ ضُنًَهٌ سؤػٓبرياُْ يُ 
دَط  سؤػٓبرياْذا بىوَ، ُٖسوَٖا َُٖيطشٍ باطةطُيًَو يةُ طةُس تةشغ يةُ تُنٓؤيؤرياػةُ.       

ظة يُ نؤََُيطٍُ َؤديَشْذا، بىوَتةُ  ئؤتؤَبًٌَ بُ بشدُْ طُسٍ ئاط  ئاصادٍ و ئاطايؼٌ َشؤ
ٖؤٍ سَجناْذٌْ ئُو نُطاٍُْ نُ قُْاعُتًإ وايُ، نُسَطتٍُ ٖاتىضؤ بؤ ُٖس ػىيًََٓو تا ئُّ 

 سادَيُ يُبُسدَط  َُٖىواْذا ُْبآ.
ئَُيبُت َايٍُ ًْطُساٌْ و تُْاُْت بُدبُختًؼُ نُ ُْٖذيَو يُ ْاوضةُ طىْذْؼةًُٓناٌْ   

نًًُناُْوَ ثًَىَطةةت ْةةني، َةةٔ ْاَةةُوآ دانةةؤنٌ بهةةُّ يةةُ وآلتةةٌ ئًَُةةُ بةةُ سيَطةةُ طةةُسَ
طًاطُتُناٌْ دَوَيُتٌ ئًَظتٍُ بُسيتاًْا طُباسَت بُ ًَٖٓإ و بشدٕ، بُآلّ بُػًَهٌ طةُوسٍَ  

ٍ  دورَٓايُتٌ طؼتًٌ يُطٍَُ ئؤتؤَبًٌَ يُ ًَْىإ ضةًين سؤػةٓبريٍ َةاّ    دا، ًْؼةاٍُْ   ْاوَْةذ
ٍُ صؤسيٍُٓ تىيَزَناٌْ نؤََُيطُ و خؤطًًَهشدُْ يةُ  ئاطاُْبىوًَْهٌ تُواوَ يُ ئُصَىوٌْ سؤراْ

طؤسِاْهاسيًُنٌ بَُٓايٌ و ئُسيَين نُ ئؤتؤَبًٌَ يُ رياٌْ خَُيهذا ًَٖٓاويُتُ ئةاساوَ. تةُواو   
سَوايُ نُ ئُّ قاصاجناُْ، بُ نىستٌ بُ ًْؼاٍُْ ئاصادٍ و قايٌ بىوٌْ َايف َُٖيبةزاسدٕ بةضاْني،   

ساطتُ سايهاَيُنإ ضُْذَ ثشِوثاطُْذٍَ دانؤنٌ نةشدٕ يةُ   ضىْهُ بُ ضاوثؤػٌ نشدٕ يُوٍَ نُ 
ئاصادٍ و َايف َُٖيبزاسدًْإ ُٖيُ، ئُو قاصاجناْةٍُ ئاَةارٍَ ثًَهةشا، بُػةًَو يةُ تًَشِوآًْةُ       



 

128 

بَُٓايًُناٌْ ييُْطشاٌْ ثاساطتين ريٓطُيُ. خةُبات يةُ ثًَٓةاوٍ ثاساطةتين ريٓطةُدا، بةُ       
طشف  سهىوَُتٌ يًربايُ، واتُ ئُّ طشفتٍُ نُ ضًؤٕ سواَيُت بُسضاوتشئ يىوٍُْ ُْٖىونُيٌ 

ئاصادٍ و َايف َُٖيبزاسدٕ بُ بُسرَوَْذٍ خَُيو بطُيًُُْٓ طُستشئ ئاط  ثًَىيظةت، بةُ بةآ    
 ئُوٍَ صياًَْو خباتُ طُس ئاصادٍ و َايف َُٖيبزاسدٌْ ديرتإ.

دَتىاًَْةت   دَسووْؼًهاسٍ ًٖض سيَطُ ضاسَيُنٌ ساطتُوخؤٍ بؤ ئةُّ طشفتةُ ًًْةُ، بةُآلّ    
ياسَُتًًُى بًَت بؤفاّ نشدٌْ ئُو ُٖطتطُيٍُ نُ يُطٍَُ دَييُتُناٌْ ٖةُسدوو ييةٌُْ ئةُّ    
ٍَ دَبآ، واتُ ٖةُّ ئةُو نُطةاٍُْ نةُ َُبُطةتًإ دانةؤنٌ يًَهةشدٕ يةإ          َؼتىَشَِدا تًَهُ

ئةُو   ثُسَثًَذاٌْ ئاصاديُ تانًُناُْ )يُّ بىاسَدا ئاصادٍ نَُيو وَسطشتٔ يُ ئؤتؤَبًٌَ(، و ٖةُّ 
ًَظةتُؾ دَبةآ نةُ سم ٖةاتٔ يةُ         نُطاُْؾ نُ بُدووٍ نَُهشدُْوٍَ ئةُّ ئاصادياْةُوَٕ. ئ
ئؤتؤَبًٌَ يُ سواْطُيُنٌ دَسووْؼًهاساُْوَ يًَهبذَيُٓوَ، تانى باطٌ ثًَطٍُ نؤََُيٓاطاٍُْ 

خىاصاُْدا تُواو بهُئ، ُٖسوَٖا باآلْظةًَو بذَيٓةُ سَخٓةٍُ     ئُّ سم يًَٗاتُٓ يُ ُْسي  ثًتؤٍَ
 سووْؼًهاسٍ يُ ئاسَاٌْ نشدُْوٍَ تُنًٓو دؤطتاٍُْ ئؤتؤَبًًَذا.دَ

ئؤتؤَبًٌَ يُ سواْطُيُنُوَ طَُبؤٍ يإ دَسخُسٍ ويَشاْطُسيًُ. دَصاْني نُ دَنةشآ وَنةى   
نُسَطتٍُ نىػ  يإ نُسَطتُيُى بؤ يُْاوبشدٌْ بآ صَتُتٌ طًاٌْ َشؤظةة بةُناس بًَٗٓةشآ.    

دَخاتُ ئُطةتؤٍ يًَدةىسِإ، ضةىْهُ ُْتةًُْا دَبةآ بةُ       ئُّ بابُتُ بُسثشطًاسَتًًُنٌ قىسغ 
وسيايًُوَ يًَدىسِٕ، بطشَ ُٖسوَٖا ْاضاسٕ بُسدَواّ بُ خُياَيًَهُوَ بزئ نةُ يةُريَش ناسيطةُسٍ    

   ٌ ًَٖٓةُسدا ديَٓةُ ئةاساوَ. بةُثًٌَ واْةٍُ       دَطُآلتذاسٍ بُطُس وَٖا ػةتًَهٌ ًَٖضَنةٌ َُتشطة
بُّ َُبُطةتُ نةُ ناسيطةُسٍ      ًَهٌ ويَشاْطُساُْ ةةدَسووْؼًهاسٍ، بىاسدإ بُ وَٖا خُياَيطُي

بًَُٓٓ طُس خُياٍَ، ئُصَىوٕ و ئًؼٌ ئًَُُدا ةة ناسيَهٌ صؤس ئاطاُْ. دَسووْؼًهاسٍ ٖةُسوَٖا  
طُسجنٌ ئًَُُ بؤ ئُو خُسدُ دَسووًْاُْ سادَنًَؼآ نُ ػؤنٌ ػُسَِْطًَضٍ ةة تُْاْةُت ئُطةُس   

 ُسَاْذا دايظُثًَٓآ.بُطُس ئُو ػؤنُػذا صاٍَ بني ةة سَْطُ بُ ط
صؤسيٍُٓ خَُيو بُ ٖؤٍ ئُصَىوٌْ سؤراٍُْ خؤياُْوَ بشِوايإ وايُ ةة بُ تايبُت ثًاوإ ةة 
بُ صوويٌ خؤيإ سادَط  ئُّ ػؤنُ دَنُٕ. ئُطُس ئُو باطاٍُْ نُ يةُّ بُػةُدا ٖاتىوُْتةُ    

انًَؼةُسٍ خةىدٍ   ئاساوَ دسووطت بٔ، ئُو نات دَتىاْني بًًََني ًٖض ٖؤناسيَو ًًُْ بؤ ئةُوٍَ س 
ئؤتؤَبًٌَ طىاسٍ ةة وَنى نُسَطتُيُنٌ صؤس خًَشا و دىإ بؤ دىوآلُْوٍَ تانُنُطٌ ةةة بةُ   
َظؤطُسيًُوَ دَبآ بًَتُ ٖؤٍ ئُوٍَ ثًاوإ صياتش يُ رْإ ٖؤطشٍ بٔ، بُآلّ ُٖس بةُو دةؤسٍَ   
      ٌ  نُ يًَهذاُْوٍَ دَسووْؼةًهاساُْ يُطةُس دٓظةًًُت طةُداْذويُتٌ، بةاسودؤخٌ فُسٖةُْطً
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ُْٖىونُيٌ ئًَُُ بُ ػًَىَيُنُ نُ طشَويَ  ئًَُُ بؤ دًاواصٍ داْإ يُ ًَْىإ دوو سَطُصٍ رٕ و 
ثًاودا يُ سادَ بُ دَسَ، ُٖسوَٖا بشِوامشإ وايُ ةة وَٖاؾ ُٖطت دَنةُئ ةةة نةُ بشِيَةو يةُ      

بةُّ   تايبُمتُْذيًُنإ )بُ تايبُت تايبُمتُْذيًُ بُ طشفتُنإ( صؤستش ٌٖ رْةإ يةإ ثًةاوأْ.   
دؤسَ ئاػهشايُ نُ ثًاوإ صياتش يُ رْإ تاواْباس دَنشئَ بُ نَُيو وَطشتين تُنًٓو دؤطتاُْ و 
تاواْباساُْ يُ ئؤتؤَبًٌَ، بُآلّ يُ َُٖيظةُْطاْذٌْ خةُسز و قاصاجنةُناٌْ ئؤتؤَبًًَةذا، ْابةآ      
 دَسفُت بذسآ نُ دذٍ بىوٌْ ئُّ بابُتةُ وَنةى طشفتًَهةٌ نؤَُآليةُتٌ، بايةُخٌ َشؤيةٌ و      

 ئُسيًٌَٓ ئؤتؤَبًٌَ داثؤػٌ، يإ بُ ثًَضُواُْ.
ئؤتؤَبًٌَ، صؤستش بُ ٖؤٍ ضةًًُتٌ ناسيَهةُوَ نةُ دَيهةات، ٖةَُيطشٍ ُٖطةتًَهٌ صؤس        

ػُسَِْطًَضاُْيُ، ئُطُسضٌ دَبآ ئَُُؾ بىتشآ، نُ داسِيَزَسإ و فشؤػُسإ صؤس ُٖوَيًإ داوَ تا 
َُٖاْهاتذا ْاضاسَإ دَنات يُ ناتٌ نَُيو ئُّ ناسيطُسيًُ صؤستش بهُٕ، بُآلّ ئؤتؤَبًٌَ يُ 

وَسطشتين نشداسَنٌ يُ َاػًَٔ، ئُّ ُٖطةتاُْ تةا سادَيةُنٌ صؤس نةؤْرتؤٍَ بهةُئ )ئَُيبةُت       
ٌ  )ديهةُ، يةإ     ًَٖؼتُ دَتىاْني ئُو ُٖطتاُْ ديٗاويَزٍ بهُيُٓ طُس يًَدىسَِناٌْ   بةُ واتايةُن

تش ُٖس ئُو ُٖطتاُْ دَسبربِئ(. تَُاطٌ  هٌيُ بؤضىوُْناياْذا طُباسَت بُ يًَدىسِطُيًَ (ديهُ
ًًَُنإ ثًَهُوَ، بُػًَهُ يةُ سةُساَهشاوَنإ. ٖةُس بةؤ ئةُوٍَ نةُ بُػةٌ         دُطتٍُ ئؤتؤَب
ْاخىدئاطا ْاتىاْآ بُ ئاطاٌْ يُ ًَْىإ ُٖطتطُيًَو نُ سَوا دَبًٓذسئَ يُطةٍَُ ُٖطةتطُيًَهذا   

يُ ويَٓااتٌ ػةُسَِْطرياُْ ةةة بةُ ضاوثؤػةٌ     نؤْرتِؤٍَ دَنشئَ دًاواصٍ قايٌ بآ، برينشدُْوَ   نُ
نشدٕ يُوٍَ نُ خىدٍ يًَدىِس ضُْذَ ثاوَْهاس يةإ خةؤؾ سَفتةاسَ ةةة ُٖطة  طىْةاٌٖ بةُ        
ػىيَُٓوَيُ. بؤيُ، ويٍَُٓ ٖؤػٌ ئؤتؤَبًٌَ وَنى طُْتُسيَهٌ دَسووًًُْ نُ نؤََُيًَو ػةؤنٌ  

ببٓةُوَ. ئةُّ بابُتةُ ْةُ تةًُْا       ويَشاْطُساُْ يإ ُٖط  طىْاٖباساُْ دَتىأْ بُ دَوسيذا نةؤ 
طُباسَت بُ يًَدىسَِ تانُنإ، بطشَ بُ طؼتًٌ يَُُسِ طُسضُػُٓناٌْ ُٖطتُ ثًَىَْذيةذاسَنإ  
بُ ئؤتؤَبًًًَؽ يُ فُسُْٖطٌ ئًَُُدا دسوطتُ. ئُّ طُسضُػٓاُْ دَضُٓ ًَْى طىتاسٍ طؼتًًُوَ 

قبىوَيًةإ دَنةُئ. بةُّ ػةًَىَ،     و َُٖىوَإ ةة   يًَدىسِ بني و   ُْبني ةة وَسيإ دَطشئ و 
ئؤتؤَبًٌَ وَنى ةة بضويَُٓسٍ ويَشاْطُسٍ و ُٖط  طىْاَ، ثةشَِ يةُ دَييُتةُناٌْ ئؤبزَيةُنٌ     

 ْاسُص و ئاصاسدَس.
ئَُيبُت ْابآ يُبري بهُئ نُ ئؤتؤَبًٌَ وَنى نؤََُيًَهٌ وَطتاو يُ تُنٓؤيؤريا، بُ باػٌ 

ؤتؤَبًٌَ دَتىاًَْت نُسَطتُيُى بًَت بؤ دَسبشِيين دَتىاْآ ْىيَُٓسٍ ُٖطتُناٌْ َشؤظة بًَت. ئ
ًَُُ، بُآلّ يةُّ خىيةُ دوايًةُدا دَسنةُوتين سواْطةٍُ ْةُسَيًٌٓ طةُباسَت بةُ          ُٖطتُناٌْ ئ
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ًَةٌ بةُ دَسخةُسٍ ئةُّ ُٖطةتُ          ئؤتؤَبًٌَ تا سادَيُى ًْؼاٍُْ ئُوَيةُ نةُ خةَُيو، ئؤتؤَب
تش، ئؤتؤَبًٌَ وَى خؤٍ  ُ واتايُنٌطُختطرياُْيُ دَصأْ ُْى بُ طَُبىيًَو يُو ُٖطتطُيُ. ب

ٍ #َىطةةتُُْد$وَنةةى نشدَْةةىيًََٓهٌ ئُٖشميةةٌُْ بةةريٍ يةةٌَ دَنشيَتةةُوَ. يةةُ دوو ثشِؤطشاَةةٌ 
دا ئؤتؤَبًٌَ وَنى وصَيُنٌ بًَطاْةُ و خىدَىختةاس نةُ َشؤظةٌ     0552تًُظضيؤٌْ يُ طاَيٌ 

ٔ نشاوَ نُ ئًَُةُ  َُفتىوٌْ خؤٍ نشدووَ خشاوَتُ بُسضاو، يإ وَنى دَسَاًَْهٌ ٖؤػبُس ثُط
دا نُ يُ نُتىاسدا ثًَهٗاتىوَ يُ 2يُ ثُسِتىونًَو 0ئاَيىودٍَ بىويُٓ. ُٖسوَٖا ًَٖتهؤت ويًًاَض

ػًعش و وتاسيَهٌ ئاَارٍَ، خُياَيًَهٌ تُواو ثاساْىويايٌ ػشؤظُ نشدووَ نُ ئؤتؤَبًَةٌ تًًَةذا   
سؤَيٌ # شطٌ نشدووَديَىَصَُيُنٌ بآئُقٌَ و ُٖطت نُ تُواوٍ طؤٍ صَوٍ تىوػٌ َُت$وَنى 

 طُسَنًٌ دَطًَشِآ.
يُ ضَُهٌ ئاَيىودَبىوٕ صؤستش بؤ ثُطين ثًَىَْذيٌ ئًَُُ يُطٍَُ ناآل خُسدًًُناْذا نةَُيو  
وَسدَطريدسآ. ئُطُسضٌ ئُّ ضَُهُ دَبىو تًُْا وَنى ضُػُٓ خىاصَيُى بىايُ ةة نُ ئَُيبةُت  

ُآلّ طُسجنُإ بؤ دووََني ٖؤنةاسٍ  يُو دؤخُػذا بُ ػًُاُْوَ خىاصَيُنٌ بُ َُٖيُ خُسَ ةة، ب
درايُتٌ يُطٍَُ ئؤتؤَبًٌَ يُ ئًَظتُنُدا سادَنًَؼآ. خىاصٍَ ئاَةارَ ثًَهةشاو وَنةى ػةتًَو،     
ساطتًًُنٌ بَُيطُُْويظتُ طُباسَت بُ ئؤتؤَبًٌَ و ئُوَؾ يُو سووَوَيُ نُ ئًَُُ صؤس ٖؤطشٍ 

ًَٔ خؤيةإ خةاوٌَْ َاػةًَٓٔ و    بىويُٓ. صؤسيٍُٓ ئُو نُطاٍُْ نُ ْاطضا بةُ ئؤتؤَبًًَةذا دََية   
ًًَٓإ ُْبىايُ، رياًْةإ تىوػةٌ طشفةت دَبةىو. ئةُّ وآلَةُ بةاوَ نةُ ئُطةُس           ئُطُسيؽ َاػ
طًظتٌَُ ًَٖٓإ و بشدٌْ طؼتًٌ باػرت بىايُ َشؤظة نَُيهٌ يٌَ وَسدَطشت، سَْطُ تا سادَيُى 

ؤَُآليُتًًةُوَ  دسوطت بآ، بُآلّ بُ ٖؤٍ دىغشافًاٍ نؤَُآليُتٌ و ُٖسوَٖا دَسووْٓاطةٌ ن 
بًٓاُْ يُّ ضُػُٓ بؤ نؤََُيطُيُنٌ وَنى نؤََُيطٍُ بُسيتاًْا بةىوٌْ ًًْةُ،    بُػًَهٌ نُتىاس

ضىْهُ يُّ وآلتُدا ُٖسضُْذَ طشويظُ طؼتًًًُنإ بُ ػًَىَيُنٌ بُسضاو باػةرت بةٌَ، ديظةإ    
طؤسِاْهاسيًُى ئؤتؤَبًٌَ سؤَيًَهٌ طُسَنًٌ ْاطًَشِآ ةة بُ ضاو ثؤػٌ يُوٍَ نُ يُ داٖاتىودا   

بًَتُ ئاساوَ، نُتىاسٍ ُْٖىونُ ئُوَيُ نُ ئًَُُ طشاوٍ ئؤتؤَبًًَني. بابُتٌ ئُّ طشاويُتًًُ يةُ  
سواْطُيُنُوَ بُس سقٌ ئًَُُيُ، ضىْهُ دَطُآلت دَطُثًَٓآ بُ طُسَاْذا، دَتىاْآ بٌَ ئىًََةذ  

 و تىوػٌ دابشِايإ بهات و يُ ًَٖضٍ قُدَخُنشدٕ بُٖشَداسَ.
تىوػةٌ طةشف      ئؤتؤَبًًًََو يُ بشِيَو تُنٓؤيؤرٍ تايبُت بُٖشَداسَ و دَتىاْةآ ُٖس تاقُ 

                                                           

 (، ػاعريٍ ئًٓطًًضٍ.1941)يُ دايو بىوٍ طاَيٌ  Heathcote Williamsة  1

 Autogeddonة يُريَش ْاوٍ  2



 

131 

تُنًٓهٌ بًَت و داخىاصيًُنايإ دابني ئُنات، بُآلّ سقةٌ طؼةتًٌ يةُ ئؤتؤَبًَةٌ بةُ ٖةؤٍ       
طشاويُتًُإ بؤٍ، سَْطُ بطُسِيَتُوَ بؤ ثًَىَْذٍ دُطتُيًُإ يُطَُيًةذا. يةُ نةاتٌ نةاسنشدٕ     

ٍَ خؤيةذا مباْبةا، يةُو دؤخةُدا، ْةاتىاْني           يُطٍَُ ئؤتؤَبًًَذا ، ْاضةاس دَبةآ بٗةًًََني نةُ يُطةُ
نىسطًُنُ دىٍَ بًُٓوَ و ضىاس دَوسَإ بُ ًََتاٍَ و ػىوػُ داخشاوَ. دٍَ ُٖوَيٌ ْاو َاػةًَٔ   يُ

ناسداُْوَيُنُ يُ بُساَبُس ئُو فُصا ُْٖاطُ بشَِ، يإ سَْطُ وَنى ناسداُْوَيُنٌ تًَهةٍَُ بةُ   
نُ دَبىايُ ضةاوَديَشٍ يةٌَ    -دَيُٗوَيٌ َٓذاَيٌ بضاْشآ نُ يُ ييُٕ نُطًَهُوَ  دَطُثاضُيٌ و

 طُسَوخىاس ئَُال و ئُويٍ ثآ دَنشآ. -بهشدايُ، بُآلّ يُ دؤخٌ خؤٍ ئاطاداس ًًُْ
ٖةُوَيٌ   يًَدىسِإ صاَئ بُ طُس ئُو ئؤتؤَبًًٍَُ يُ يًٌَ دَخىسِٕ و ئاطايًُ، نةُ تىوػةٌ دٍَ  

تُؾ نُ ناسَإ بُ َاػًَُٓ ديظإ تا سادَيُى يُريَش دَطُآلتٌ سىصووسٍ ْابٔ. تُْاُْت ئُونا
دائ: يُ فُصاٍ ػاسدا، ػىيَٓطُيًَو بؤ ثًاطُنشدٕ ُٖيُ و بُ طؼتًٌ فُصاٍ طؼةتًٌ طةُدٍَ   
بًظتُّ صؤستش ئُو ٖؤناسَ ضاسَْىوطٌ بؤ دياسٍ نشدووَ نُ بُثًٌَ ػتًَهٌ ٖؤػٌ بُ َُٖيُخُس 

 #.ئؤتؤَبًٌَ ًْاصَناٌْ$ْاوٍ يٌَ ْشاوَ 
بُّ دؤسَ، ئؤتؤَبًٌَ دَتىاْآ تايبُمتُْذيًُناٌْ دايهًَهٌ ْاناساَُ بطشيَتُ خؤٍ )ئُطةُس  
مباُْوآ يُ صاساوَيُنذا نُ ويًًٓهات ثُسٍَ ثًَذاوَ تؤصيَو دَطت تًَةىَسدإ بهةُئ، دَتةىاْني    

ُ  $بًًََٔ  ؤَيهةُس و  ، واتةُ دَتىاْةآ بُسبُطةت داْةُس، نؤْرت    #(ريٓطُ وَنى دايهًَهةٌ ْاناساَة
بُٖشََُْذٍ )ُْٖاطُبشِ بًَت. بُ تايبُت بُ يُبُسضاوطشتين طشَويَ  ئًَُُ بؤ ئؤتؤَبًٌَ، ئَُُ 

دَبًَتُ ٖؤٍ ئُوٍَ نُ ئؤتؤَبًٌَ ببًَتُ بابُتٌ تشطةطُيًَهٌ صؤس   (يُ تايبُمتُْذيًُناٌْ دايو
  بةُوَ  دؤطة  تىْذ و دؤخطُيًَهٌ ناسَطاتٌ. سَْطُ ئُّ ساطتًًُ بةُ ػةًَىَيُى يةُ تةُنًٓو    

ًَةو نُطةًَو يةإ ػةتًَو ئاسَةاٌْ بهشَيتةُوَ، بةُ َظةؤطُسيًُوَ          ًَؼبًين بهشآ: ُٖس نات ث
دَيُسِاونٌَ و سقًؽ ديَتُ ئاساوَ. طُسسِيَز نشدٌْ ُٖط  در بُ ئؤتؤَبًٌَ يُّ دوايًاُْدا ًْؼاٌْ 
ئاػهشابىوٌْ فُسُْٖط و ويَُٓناٌْ ُٖط  تشغ يةُ تُنٓؤيؤريايةُ يةُ ييةُٕ ئًَُةُوَ، نةُ       

 ثؤػٌ بىو. دؤط  يُ سابشدوودا داٍ ػُوقٌ تُنًٓو
تشئ ٖؤناسٍ ئاػهشا بىوٌْ ئُّ تشطةُ ػةاساوَيُ    طؤسِاْهاسيًُ نؤَُآليُتًًُنإ طُسَنًٌ

دؤط  دَبًَتةُ ٖةؤٍ دَسنةُوتين     بىوٕ، بُآلّ يُ سواْطُيُنٌ دَسووٕ بضؤص ْاطاُْؾ، تُنًٓو
يُطٍَُ ويٍَُٓ ٖؤػٌ تةُنٓؤيؤرياوَنى  دَُظُسٍ ضُواػٍُ خؤٍ، ضىْهُ ئًَُُ يُ ئُّ ئُويَ  

ديهُ ئًَُُ يُطٍَُ بشِيَو يُ تُنٓؤيؤرياناْذا ْةُياسٍ    ًَٖض، دَتشطني. بُ وتُيُنٌ دياسدَيُنٌ صٍ
تشمسةإ ُٖيةُ. يًَةشَدا ضُػةُٓ     # طًَشِاْةٌ سؤَيةٌ خىداوَْةذيَهٌ تىاْةا    $دَنُئ ضةىْهُ يةُ   
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ٌ دَسووْؼةًهاسيذا بةُ ُٖوَيةذاًَْو    ديَتُ ئاساوَ، نُ يةُ صَةاْ  # ناسداُْوَيُنٌ طُسئاوَروو$
دَوتشآ بؤ ساٖاتٔ يُ طٍَُ ُٖطتًَهٌ قبىوَيُٓنشاو يُ سيَطٍُ ناسنشدٕ بُ سَوػتًَهٌ در بُ ئُو 

دؤط  دَطؤسِدسآ بُ در بُ خؤٍ، واتُ بُ تُواصوع  يُّ بىاسَدا ػؤنٌ صهلًَضٍ تُنًٓو 0ُٖطتُ.
دََيةٌَ دآًَٖةُسٍ َشؤظةة دَتىاْةآ دؤخةٌ      يُ دابشِاًَْهٌ فشَ و بًَضاسيًُنٌ صؤس يُو ٖضسٍَ نُ 

 رياٌْ يُ بُٓسَِت و بٓضًُٓدا بطؤسِآ.
يىوُْطُيًَهٌ تىْذسِؤاُْ يُّ دانؤنًًُ نُ ًْؼاٍُْ تشغ يُ تُنًٓهُ، يُ بىاسٍ تُنٓؤيؤرٍ 
ٍَ بشَِيةو يةُ سواْطُيًُناْةُوَ         صاوصآدا بًٓشاوَ. بشِواٍ بىًْادطُساُْ بةُ ئةايين َُطةًة يُطةُ

دؤسَؾ بَُيطُ ًَٖٓشاوَتُوَ نةُ ئةُّ     ئُْذاصياسٍ صائ بذسيَتُ بُس سَخُٓ و بُّ تًَهُآلوبىوٕ تا
تُنٓؤيؤريُ َافًَهٌ خىدادادٍ ثًَؼًٌَ دَنا، يإ دَطُآلتًَهٌ طُسنىتهُساٍُْ تُنًٓهٌ ةةة  

 ثًَذَدا. 2ثاوطايساُْ ثُسَ
 

 :ضوازضَيوةي كؤًةآليةتي
اساوَ نُ بشِيَو يُ ييُُْناٌْ ثًَىَْذٍ ئًَُُ طشووثًَو يُ يًَهؤَيُسإ ئُّ باطُيإ ًَٖٓاوَتُ ئ

ًًَةةذا ةةةة و بةةُ طؼةةتًٌ صؤسيٓةةٍُ تةةُنٓؤيؤريا ةةةة يةةإ خُطةةًَُتًَهٌ         يُطةةٍَُ ئؤتؤَب
دؤطتاُْيإ ُٖيُ يإ خُطًَُتًَهٌ تشغ يُ تُنًٓو، بُآلّ ئَُُ تًُْا ضُػُٓ ثُْذيَهٌ  تُنًٓو

ْةُ دَطةُآلتًَهٌ سَٖايةُ و ْةُ      ئاطانُسَوَ ًًُْ، ضىْهُ تُنٓؤيؤرٍ بُ ػًَىَيُنٌ ثشانتًهٌ
ضًُتًًُنٌ تاى ُٖيىَُسدًؼٌ ُٖيُ، واتُ وصَيُنٌ دادوويٌ ًًُْ، نُ بتىاْآ بؤ َُبُطة   
ًَش يإ ػُِس بُناس بطريدسآ. تةُنٓؤيؤرٍ بُػةًَو يةُ فُسٖةُْطٌ َشؤظايُتًًةُ. ٖةُس بةُّ         خ

يُطَُيًةذا ُٖيةُ. يةُّ    ٖؤناسَػُوَ دَتىاْني بًًََني نُ ػًَىٍَ طًًَُّ و ضاى بؤ ثًَىَْذيٌ طشتٔ 
ػًَىاصَدا، ويَشِاٍ ُٖطتهشدٕ و دآْةإ بةُ سَْطذاْةُوٍَ ْاخىدئاطاٖاْةٍُ تةُنٓؤيؤريا، ئةُو       

                                                           

( ًَهةاًْضًََهٌ  reaction formation# )ناسداُْوٍَ بُ ثًَضُواُْ$ةة يُ صاساوَ دَسووْؼًهاسيًُناْذا،  1
بُسَْطاسيًُ نُ تًًَذا بُ َُبُط  نُّ نشدُْوٍَ دَيُسِاونآ، نؤََُيًَو ػؤى يإ ُٖطت طُسنىت دَنةشئَ و  

ديهةُ تةاى ػةًَىَ     ئُو نؤََُيةُ بُسدُطةتُ دَبٓةُوَ. بةُ وتُيةُنٌ       ػؤى و ُٖطتُ دًاواصَنإ يُطَُيًذا بُ
سوآًًَْو دَطشيَتُ ثًَؽ نُ بُ تُواوٍ يُطٍَُ َُيًٌ ْاخىئاطاٖاُْيذا درايُتٌ ُٖيُ. بؤ يىوُْ، َٓةذاَيًَو نةُ   

 طاغٌ دايهٌ دَبًَت.  سادَ ًْطُساٌْ يُؾ ٖاتٔ يُ دايهٌ طُسنىت نشدووَ بآ ُٖط  سم يٌَ
ُْوٍَ باطًَو طُباسَت بُ بشِيَو يُ يىوُْناٌْ تشغ يُ تُنًٓو يُّ بىاسَدا بشِواُْ، سيضاسدص، ئا بؤ خىيَٓذ -2

1985. 
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بًٓاْةُ و   سَْطذاُْوَ يُ ضىاسضًَىٍَ ئُصَىوًَْو نُ يُ طُس بَُٓاٍ بُسبُطةتطُيًَهٌ نةُتىاس  
 ؤٍَ دَنشئَ.ُٖسوَٖا دَطُآلت و ضًًُتٌ نؤَُآليُتٌ تُنٓؤيؤرياوَ بًضٌُ طشتىوَ، نؤْرتِ

بُٖشَداس بىوٌْ تُنٓؤيؤريايُنٌ وَنى ئؤتؤَبًٌَ يُ ضُػُٓ دؤساودؤسَناٌْ دَييةُت نةُ   
باسطاوٍ دَنشيَُٓ طُسٍ، ػتًَهٌ َُٖيُ ًًُْ، ضىْهُ ئًَُُ بؤ ثًَىَْذٍ طةشتٔ يُطةٍَُ تةُواوٍ    

سضةُْذ  دياسدَناٌْ دًْاٍ َادٍ يُ طاص و ناسطُيًَهٌ ًَْىَجنٌ وَنى يُى، نَُيو وَسدَطشئ ُٖ
بُسدَواّ بُّ صؤسٍ و تُطُيًؼُوَ ُْبآ. بُّ ثًًَُ ئُّ ػًَىَيُ نُ يىوُْناٌْ تًُْا بؤ خةُسدٌ  

بذسآ، ػًَىَيُنٌ باؾ ًًُْ بؤ ثًَىَْذٍ طشتٔ يُطةٍَُ تةُنٓؤيؤريادا    بىوٕ بُٖاٍ ناسنشديإ ثٌَ
يُطةٍَُ ئةُو    تش، تًهٍَُ نشدٌْ نُسَطتٍُ ضًَؼ ، وتىويَز )ضىوٕ يُ ػىيًََٓهُوَ بؤ ػىيًََٓهٌ

نُطاُْيذا نُ ُٖصاسإ نًًؤَُتش دووسٕ يًَُإ و...(. وَٖا سواْطُيُى ْاَىَهًُٓ. ئؤتؤَبًٌَ 
ُٖسطًض ْاتىاْآ نُسَطتُيُى بًَت بؤ، ضىوٕ يُ ػىيًََٓو بؤ ػىيًََٓهٌ ديهُ، ُٖس بةُو ػةًَىَ   

ئايةا  تُيُفؤًْؽ تًُْا طًظتًََُو بؤ قظُنشدٕ و قظُ بًظ  ًًْةُ. طشفةت ئةُوَ ًًْةُ نةُ      
ثًَىَْةةذٍ ئًَُةةٍُ يُطةةٍَُ ضُػةةُٓ دؤساودؤسَنةةاٌْ تةةُنٓؤيؤريا ٖةةَُيطشٍ سَُْٖةةذيَهٌ       
خُياَيجُسوَساُْيُ يإ ْا، بطشَ طشفت ئُوَيُ نُ ْاوَسؤنٌ خُياآلت ضةًًُ و نةَُيو وَطةشتين    
َُُٖ ييٍُُْ ئًَُُ يُ ضُػُٓناٌْ ئُنٓؤيؤريا، بُ طؼتًٌ يُ رياٌْ ٖؤػٌ ئًَُُدا   سؤَيًَةو  

 دَطًَشِآ.
بؤ باطهشدٕ يُ طُس ئُّ بؤضىوُْ، دَتىاْني ثُْا بُسيُٓ تًةؤسٍ طؼةتًٌ نىيتةىوس يُطةُس     
بٓةَُاٍ دَسووْؼةةًهاسٍ. سَْطةةُ بُػةةًَهٌ ٖةةُسَطشيٓطٌ دَسووْؼةةًهاسٍ يةةُ تًَطُيؼةةتين  

 ُ دسوطةت    نؤََُيطُدا، ئُّ صاًْاسيًُ بًَت نُ فُسُْٖط دَطهُوتًَهٌ بُسصٍ َشؤيٌ ًًُْ، نة
شوػ  سُيىاٌْ َشؤظة بريٍ يٌَ بهشيَتُوَ، بطشَ فُسُْٖط بشيَتًًُ يُ وَنى خاَيٌ بُساَبُسٍ ط

ًَةىإ ًْةاصٍ طةُسَتايٌ و بةُسطشٍ          ثشؤطٍُ خُباتٌ بةُسدَواّ و ناسيطةُسٍ دوو ييُْةُ يةُ ْ
ًَُةٍُ َشؤظةة ٖؤمشُْةذٍ و بىًْةات و ػةتُ          نؤَُآليُتًذا. يُطُس بٓةَُاٍ ئةُّ ثشؤطةُيُ ئ

و ضًَز و يُصَتُ تايبُتٍُ نُ يُ بُػةذاسٍ فُسٖةُْطٌ    َاديًُنإ دَخىيكًَٓني. ئُو ساصٍ بىوٕ
دَتىاْني يُ ًَْىإ وصَ درناسَناْذا بًًًَٗٓٓةُ    وَسٍ دَطشئ، يُطُس ئاويَتُيًُى ساوَطتاوَ، نُ

ئاساوَ. ئُطُس مباُْوآ ُٖس ئُّ بابُتُ بُ نَُيو وَسطشتٔ يُ صاساوَناٌْ دَسووْؼًهاسٍ نالطًو 
ثشَْظةًجٌ  $ثشَْظًجٌ يُصَتُ يُطٍَُ $ُّ ناسَ بُ واتاٍ تًَهَُيهشدٌْ بًًََُٓوَ، دَبآ بًًََني نُ ئ

واتاٍ بُسصسِاطشتُٓ. بُ واتايُى دَتىاْني بًًََني نُ دَبةآ ػةُٖىاًًُْت يُطةٍَُ     نُتىاسدا، يإ بُ
دَبآ طةىوبزَيُنٌ نؤَُآليةُتٌ بةآ.    # خىد$رياٌْ نؤَُآليُتًذا تًَهٍَُ بهُئ، دُطتُ ةة 
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ّ بابُتُ بُثًٌَ بؤضىوُْناٌْ نالئ، دَبآ بىتشآ نُ ئُّ ناسَ بُ واتاٍ ُٖسوَٖا بؤ وتُٓوٍَ ئُ
ةُ، واتُ بُسدُطتُ بىوُْوٍَ ُٖط  خؤػُويظ  يةُ ضةاوٍَ ئةُو ئؤبةزَ     #قُسَبىوٍ صيإ$

دًْاٍ دَسَوٍَ ٖؤػذا( نُ يُ دَوساٌْ َٓذاَيًةذا    طُسَتايًاٍُْ )و ْىيَُٓساٌْ ُْٖىونُيًإ يُ
 وَتُ دَسووٕ.ُّٖ طُػُ و ُّٖ نضيًإ دا

ػًَىَ دًاواصَناٌْ تُنٓؤيؤريا وَنى فُسُْٖطٌ َةادٍ وإ، و ُٖسبؤيةُؾ يةُ تةىيٌَ ئةُّ      
ئاَيؤصياُْدا دًَطش بىوُْ. بُّ دؤسَ، يُصَتُ دىاُْناٌْ نَُيو وَسطشتٔ يُ ئؤتؤَبًٌَ تةًُْا بةُ   

ثاساطة    ئُصَىوٌْ طُسِاْةُوَيٌ بُطةتُٓوَ و    ئُصَىوٌْ ػُٖىاٌْ خًَشايٌ و ًَٖض يإ تًُْا بُ
ٌَ ْايةُ. ئةُو يُصَتةٍُ ئاَةارَ ثًَهشاواْةُ ثًَهٗةاتىو يةُ تًَهُآلويًةُنٌ يةُ ئةُّ            نؤتايٌ ث
دَييُتاٍُْ ئؤتؤَبًٌَ يُطٍَُ نؤََُيًَهٌ ديهُ يُ دَييُتُناْذا. ئُّ دَييُتُ دوايًاُْ وَنةى  

ؤ ئًَُةُ  ثًَذاويظتًًُى باسطاوٍ دَنشئَ بؤ طُس ضُػُٓ دؤساودؤسَناٌْ تُنٓؤيؤريا، ضىْهُ بة 
ثًؼاْذَسٍ ئُو نؤََُيطُيُٕ نُ ئُْذاَني تًًَذا، ديرتاًَْو نُ ْاضاسئ بُ ريةإ يُطَُيًاْةذا و   

 ُٖسوَٖا بُسبُطتطُيًَو نُ دَبآ بًاْجاسيَضئ بؤ يُصَت بشدٕ يُ ثًَىَْذيًُنايإ.
ٌْ ئُّ يُّ باطُدا وا تًَذَطُئ نُ يُصَتٌ ئًَُُ تًُْا طُسضاوٍَ يُ يًَدىسِئ ونؤْرتؤٍَ نشد

وَ ًًُْ، بطشَ يُّ ساطتًًُوَ طُسضةاوَ  -ضُْذ واتايًُ يُ بىاسٍ ػُٖىاٌْ - (ئؤتؤَبًٌَ)ػتُ 
دَطشآ نُ ئُّ ناساُْ يُ ضىاسضًَىٍَ سيَظا وطةٓىوسَ َاديًُناْةذا نةُ ْىيَٓةُسٍ نؤََُيطةُ و      

و ػىيَٓطٍُ نؤَُآليُتٌ ئًَُُيُ تًًَذا ئُجناّ دَدَيةٔ: دؤطةٍُ ثةُساويَضٍ ػةُقاّ و ثاْتةايٌ      
بُسبآلوٍ فًضيهٌ ػىيَين تًَجُسِ بىوٌْ ئؤتؤَبًٌَ، ًْؼاُْناٌْ دادَ، صاًْاسيًةُناٌْ دَصطةٍُ   

تشٍ ًَٖٓإ و بشدٕ و باقٌ خةَُيو. ئَُاْةُ ويَٓانشدْةُوٍَ     سيَطُوبإ و يًَدىسِئ، نُسَطتُناٌْ
وَنىطةةىبزَيُنٌ وصٍَ –ةةُ، ئُطُسضةةٌ ُْٖةذيَو يةةُصَت يةُ يًَدةةىسِ    #ثشَْظةًجٌ نةةُتىاس $

دَبشِٕ و دَبُٓ ٖؤٍ دابشِاًْؼٌ، طُسضاوَيُنُ بؤ سَصاًًَُُْنٌ دَسووٌْ و قةىوٍَ،   -ٌػُٖىاْ
ضىْهُ طُسَسِاٍ ئُوٍَ نُ صاٍَ بني بُ طُسياْذا بةُسدَواّ َةؤسنًؽ بةؤ خةىٍ دًًََْٓةُ طةُس       
ثًَىَْذٍ ئًَُُ بُ ضىاسضًَىَيُنٌ نؤَُآليُتًًُوَ، ضىاسضًَىَيُى نُ ئًَُةٍُ يةُ خةؤ طشتةىوَ     

 دابني دَنات. وًْاصَنايإ
ئَُيبُت ئُّ يُصَتاُْ بًضًَُهٌ ئاَادَيإ ًًُْ، بطشَ دَبآ يُ سيَطٍُ فًَشبىوٌْ يًَةضاًْين  
ثًَىيظتُوَ وَدَطت بًَٗٓشئَ. يُ ناتٌ نَُيو وَطشتين ناسيطةُس يةُ نؤَجًؤتةُسٍ ػُخظةٌ     

ينَ، سَْطُ يُصَت ببُئ يُوٍَ نُ تا سادَيُى ُٖط  دَطُآلتٌ صهلًَضَةإ بُطةُسدا دَطةُثًَ   
ئُّ ُٖطتُؾ بُ َُٖإ ػًَىَ يُ صاَيًُتٌ بُطُس سَوػت و دًْاٍ ناسنشدٕ بةُ نؤَجًؤتةُسَوَ   
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نُ تُنٓؤيؤريا ْاضةاسَإ دَنةا بةُ ناسيةإ       طُسضاوَ دَطشآ. يُ سيَطٍُ ئُّ سَوػتطُيُوَ ةة
بُسئ ةة ضىاسضًَىٍَ ئُصَىوٌْ ػُٖىَت بضؤص و داٖةاتٌ خُياَيجةُسوَسٍ يةُ ضىاسضةًَىَيُنٌ     

 آليُتًذا دياسٍ دَبآ.نؤَُ
 ُ يىوْةُ بُسضةاوَناٌْ طةُثاْذٌْ      يُ بُػٌ طًََُٗذا بَُيطُّ ًَٖٓاوَ نُ وَسصؾ يُنًَو ية

ضىاسضًَىٍَ نؤَُآليُتٌ بُطُس َُيًُ طُسَتايًُناْذايُ، ئُويؽ بُ َُبُطة  سيهًةُتٌ دإ   
ًا بؤ ْاوضةُ  بُ طُسصيٓذوويٌ. يُ بُػٌ ضىاسََذا ومت نُ بَُٓاٍ سوآًُْناٌْ خَُيهٌ بُسيتاْ

بُْذيًُنٌ دَسووٕ بضؤصٍ. ُٖس بُّ دؤسَ  طىْذْؼًُٓناًْؽ ُٖس بُو دؤسَ ثًَهٗاتُيُنُ يُ فؤسّ
يُ فُسُْٖطٌ ئؤتؤَبًًَذا طُسِاًَْو بُ دووٍ صيٓذاٌْ بىوْذا دَبًٓشآ. ئُصَىوٌْ داًْؼة  يةُ   

اسضةًَىٍَ نايةٍُ   ًَْى ئؤتؤَبًٌَ وَنى ػتًَهٌ داخشاو، ُٖسوَٖا نَُيو وَطشتين يًَضاْاُْ يُ ضى
نؤَُآليُتًذا، ُٖسدوونًإ يىوُْيُنٔ يُو طُسِاٍُْ نُ بامسإ يُطُس نشد. دَتىاْني بًًََني نةُ  
ًَةٌ صيةاتش يةُو يىوُْطُيةٍُ نةُ يةُّ ثُِستىونةُدا          ضؤًًُْتٌ ػُٖىاٌْ طُباسَت بةُ ئؤتؤَب

يُطٍَُ خىاصٍَ يًَهذاُْوََإ يُطُس نشدووَ يُ خؤػًفتُيًُوَ طُسضاوَ دَطشآ و ثًَىَْذٍ تاى 
ئاسَاًٌْ دايو و باوى، صؤتشٍ ضًًُتًُنٌ ئاسَصووَُْذاُْ و دَسووٕ سَجنىساٍُْ ُٖيةُ، بةُآلّ   

تش، ثًَىَْذيٌ ُٖس فُسٖةُْطًَو   ْابآ ئُّ دؤخُ بُ دؤخًَهٌ طؤسِإ َُٖيُٓطش بضاْني، بُ وتُيُنٌ
 يُطٍَُ ضُػُٓ دؤساودؤسَناٌْ ئؤبزَدا دَتىاًَْت بطؤسِدسآ.

ٍ باطُناٌْ ئُّ بُػُ ثًَىيظتُ دووباسَ ئاَارَ بهُيُٓوَ بؤ طًاطةُتُناٌْ  بؤ نؤنشدُْوَ 
ًَتةُوَ نةُ بضاظةٌ         ثاساطتين ريٓطُ: يُوٍَ نُوتشا ئةُّ ئُجناَةُ طةُسَنًًَُإ بةؤ سووٕ دَب
ثاساطتين ريٓطُ دَبآ طىتاسيَو بًًََٓتُ ئاساوَ نُ خُطةًَُتٌ ديٗاويَزيًاْةٍُ ثًَىَْةذيٌ ئًَُةُ     

دؤطة    بىوٍَ بها. ئُّ بضاظُ تا ئًَظتُ تًَطُيؼتًَٓهٌ سيَزَيٌ يُ تُنًٓويُطٍَُ تُنٓؤيؤريذا ق
بُ ػًَىَطُيًَهٌ دؤساودؤس يُ طىتاسٍ خؤيذا يُبُسضةاو طشتةىوَ )ضةىْهُ بَُيطُُْويظةتُ نةُ      
تًَطُيؼتين ئُّ بابُتُ يُطٍَُ ئُجناَُناًْذا تُبايٌ ُٖيُ(. بضاظٌ ئاَارَ ثًَهشاو طُباسَت بُ 

َبآ ُٖسئُّ ناسَ بهات و يُ تُبايٌ يُطٍَُ ُٖط  ثشِ يُ طؤصٍ تشغ يُ تشغ يُ تُنًٓهًؽ د
تُنًٓهذا خؤ ببىيَشآ، بُآلّ يُو سووَوَ نُ ئُو ُٖطتطُيُ بُ دووٍ ثًَطةشتين ئاَاجنطةُيًَهٔ   
بُ بُسرَوَْذٍ ريٓطُ، دَسووْؼًهاسٍ، نُ تًؤسيَهةُ بةؤ طُيؼة  بةُ سُقًكةُتٌ دَسووْةٌ،       

طًاطٌ ةة و تُْاُْت ثشَْظًجُ طًاطًًُنإ ةة دا طاصطاس بًَت. ْاتىاْآ يُطٍَُ ضانُئُْذيَؼٌ 
ُٖسناتًَو مباُْوآ دَسووْؼًهاسٍ بهاسيُٓ طُس بابُتُ طًاطةًًُناْذا، ئُطةُسٍ ًَٖضَنةٌ بةؤ     

 طُسَُٖيذاٌْ ئُّ طشفتُ ُٖيُ.
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 بةشي شةشةم

 كاآل و ئؤبذة شاييويَهةرةكان
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 :يي كاآلزوانيهَيلي دةزوونصيلازانة بؤ خةزج
يًَهؤَيًُٓوٍَ دَسووْؼًهاساُْ طُباسَت بُ رياٌْ سؤراُْ، بُ ػًَىَيُنٌ ئاطايٌ صيةاتش يةُ   

تُْذسوطتًًُنإ(دا دَنشئَ، ضىْهُ دَسووْؼًهاسٍ صؤستةش وَنةى    طشويظُنايٍُ ريٓباػٌ و )
ٌ   (ُْخؤػُ دَسووًًُْنإ)يكًَهٌ ثُسَطُْذوو، طُسَسِاٍ دَسَاْهشدٌْ   نَُيو يةٌَ وَسطشتًَٓهة

دًةا يَُةُؾ، ثظةجؤسِاٌْ     0بُسبآلوتشيؼٌ ُٖيُ نُ صؤستش ثًَىَْذيًإ بُ َُٖإ نايُوَ ُٖيُ.
ريٓباػٌ و )طشويظُ تُْذسوطتًًُنإ( تةا ئةُّ دوايًاْةُ يةُ ئُْذيَؼةُناٌْ دَسووْؼةًهاسٍ       
ناسيطُسيًُنٌ ئُوتؤيإ وَسُْطشتبىو، ضىْهُ ئُوإ بةُ ػةًَىَطُيًَهٌ دًةاواص يةُ بُساَبةُس      

ووْؼةًهاساُْدا بةُسخؤداًْإ دَنةشد و دَسووْؼةًهاسيؽ يةُ نايةٍُ بةُسبآلوٍ        بؤضةىوٌْ دَس 
 نىيتىوسدا بُ طؼتًٌ بابُتًَهٌ ثُساويَضٍ بىو.

ًَىَ ٖةُبىوَ:         ًَين خىَيٓذْةُوَ طًاطةًًُناْذا، دؤخًَهةٌ ديهةٍُ بةُو ػة ديظإ يُ بُطت
يتاًْادا بةُ  طُسَسِاٍ ئُوٍَ نُ يُّ دَ طاَيٌ سابشدووَدا دَسووْؼةًهاسٍ، يةُ نىيتةىوسٍ بةُس    

خًَشايٌ بىوَ بُ باو و يًَهؤَيًُٓوَطُيًَهٌ نًَُؽ يُ بىاسٍ سؤَيٌ دَسووْؼًهاسٍ يُ ػةشؤظٍُ  
ثشؤطُ طًاطًًُناْذا بآلو نشاوَتُوَ، بُآلّ ئُو تًَطُيؼةتٍُٓ نةُ دَسووْؼةًهاسٍ دَتىاًَْةت     
طُباسَت بةُ بابُتطةُيًَهٌ طشيٓطةٌ وَنةى ْاطةًؤْايًضّ، طةُسؤنايُتٌ طًاطةٌ و ػؤسِػةُ         

ْةادسآ. بابةُتٌ     ػاسيًُناْذا بًًًََٗٓتُ ئاساوَ، يُ طىتاسٍ طؼتًًذا َؤَيةُتٌ دَسنةُوتين ثةٌَ   
ػُسٍِ ئُتؤٌَ يُ ُٖػتاناْذا، وَنى بُطتًًََٓهٌ باؾ بةؤ تًَطُيؼةتين ثشطةُ طًاطةًًُنإ     
يُطُس بضؤصيًُ دَسووًًُْنإ دَٖاتُ بُسضاو، بُآلّ بُ ضاوثؤػٌ نشدٕ يُ بشِيَو يُو ضَُهاٍُْ، 

تُْشاو ْني )وَنى ثًَذاويظة  دورَةٔ دسوطةتهشدٕ(، وَٖةا تًَطُيؼةتًَٓو يةُ بضاظةٌ         تًَونُ 
 خىاصٍ بُ طؼتًٌ ُْٖاتُ ئاساوَ،   بطاتُ ثاْتايٌ نىيتىوسٍ طًاطٌ. ئاػ 

دَتىاْني بًًََني نُ ْاناًًَُناٌْ دَسووْؼًهاسٍ يةُ ناسيطةُسٍ داْةإ يُطةُس خةَُيو بةُ       
بؤ ْاتُواًًُْناٌْ ػةًَىٍَ ثُسَطةُْذٌْ ئةُّ تًةؤسَ. تةانٌ      طؼتًٌ، تا سادَيُى دَطُسِيَتُوَ 

ئايذياٍ بؤ ئُوٍَ صاًْاسيًُناٌْ دَسووْؼًهاسٍ خباتُ ًَْى طىتاسيَهٌ طؼتًًرتَوَ، نُطًَهُ نُ 
                                                           

بؤ بُػٌ # دَسووْؼًهاسٍ، خُسدٌ ناآل و بُساوسدنشدٌْ باصاسِ$ئُّ بُػُ يُ وتاسيَو وَسطرياوَ يُريَش ْاوٍ  -1
يُ ْؤظَُبُسٍ # طؼ ( ُٖسيٌَُ )نىيتىوسدَسووْؼًهاسٍ و $ٍ نؤبىوُْوٍَ #دَسووْؼًهاسٍ و خُسدٌ ناآل$

يُ صاْهؤٍ سؤرٖةُآلتٌ يُْةذَٕ، ئاَةادَ نةشاوَ. ئةُّ بُػةُ، بةُ يبشدْةٌ بِشيَةو يةُ ثةُساوَيضَنإ و             1991
(دا 19سطتُطُيًَو نُ ثًَىَْذيًإ بُ باقٌ بُػُناٌْ ئُّ ثُسِتىونُوَ ُٖيُ يُ وَسصْاٍَُ ئُسغُْىوٌْ )رَاسَ 

 (شِاُْ، بُ ثًَذاضىوُْوَيُنٌ ْىيَىَ يُ خؤطشٍ تُواوٍ دَقٌ ئُّ بُػُيُ. )و(بآلو نشاوَتُوَ. ئُّ وَسطًَ
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ُّٖ سؤػٓبري بآ و ُّٖ ثظجؤسٍِ بايًين، ًَُٖؽ ٖاووآلتًًُى نُ بتىاْآ بُ صَةاًَْهٌ طةادَ   
سضاو بطريدسآ نُ ُْسي  نؤٌْ تًؤسٍ داْاٌْ ساظُيٌ قظإ بهات. ُٖسوَٖا دَبآ ئَُُؾ يُبُ

تُطو بني، طُباسَت بُ رياٌْ نؤَُآليُتٌ، بُ ساط  بىوَتُ ٖؤٍ طىَةاْهشدٕ يةُ بؤضةىوُْ    
دَسووْؼًهاسيًُنإ، بُآلّ ناتًَو ئُّ تًؤسَ طُباسَت بُ بابُتطُيًَهٌ وَنى دًْةاٍ دَسووْةٌ   

خؤس و َٓةذاآلًَْو نةُ ػةًُاٍُْ ئةُوَ ُٖيةُ      تاواْهاساٌْ تىوسَِ، ًْاصَناٌْ َٓةذاآلٌْ ػةريَ  
دَطتذسيَزٍ دٓظٌ نشابًَتُ طُسيإ، بؤضىوًَْهٌ بُ بايُخ و سَْطُ بآ ويٍَُٓ ُٖبآ. ئُو نات 
َايٍُ ًْطُساًًُْ، بؤ ئُو ثظجؤسِاٍُْ يُطٍَُ ئُّ دؤسَ تاواْهاس يإ َٓذاآلْةُدا طةُسوناسيإ   

ئاطتًَهٌ ُٖسَ خىاس و َُيًٌ ويَشاْطُسيًإ  ُٖيُ و تًَذَنؤػٔ نُ صياُْ طؤصيًُنإ دابُصيَُٓٓ
   ٌ ً َذا نؤْرتؤٍَ بهُٕ. دَسووْؼًهاسٍ تا ئُّ سادَيُ بةُ بةآ بايةُخ ئُطةُس ْةَُيًَني بةُ    -يةُوَ   ت

 طاتىطُودايٌ يُطَُيذا دَنشآ. -ثًَضُواٍُْ ػًَىَ ٖضسيُنٍُ ئُوإ
سَْطةُ يةُ    ئُطُس بؤضىوًَْهٌ دَسووْؼًهاساُْ يُ ػشؤظٍُ نىيتىوسٍ دَُاوَسيذا ٖةُبآ، 

ًَُٓؾ، وَنةى نايةٍُ         ًَتُ بُسضاوَإ نةُ فةُصاٍ ٖةضسٍ ئةُّ بُطةت طُسَتاٍ باطُنُدا وَٖا ب
ثًَىَْةذٍ  $ريٓباػٌ و طًاطُت، بُ طؼتًٌ َُٖيطشٍ دَسووْؼةًهاسٍ )يةإ يًْهةُّ تًةؤسٍ     

ٌَ وَسطةريدساوَ( ًًْةُ. ئَُيبةُت         # يُطٍَُ ئؤبزَ ًَةشَدا نةَُيهٌ ية يإ قىتاخباٍُْ ناليةٔ نةُ ي
و بؤضىوُْ ثًَىَْذيذاسَناٌْ، يُ يًَهؤَيًُٓوَ نىيتىوسيًُناْةذا بةُناس ديَةٔ،     0ٍ ينإتًؤسَنُ

بُآلّ ئُّ تًؤسَ يُ ثًَٓاطُيُنذا نُ يُ نايٍُ خىيَٓذُْوَ نىيتىوسيًُناْذا يةُ دَسووْؼةًهاسٍ   
ُٖيُتٌ، ُٖسوَٖا يُ ػًَىٍَ نَُيو وَطشتٔ يُ فُصاٍ تايبةُت بةُ ئةُو، نًَؼةُ طةاص، بةىوَ.       

اُْ ُٖس طىوديَهًؼًإ ُٖبآ ْاتىأْ تُواوٍ ييُُْناٌْ بُػٌ ْاخىدئاطا يُ ضىْهُ ئُّ بؤضىوْ
فُسُْٖطٌ دَُاوَسدا يًَو بذَُْوَ، بُآلّ ئُطُس بشِؤيُٓ طُسوَخ  نايةٍُ خةُسدًٌ نةاآل و    
باْطُػُ باصسطاًًُْناُْوَ ئًذٍ ئُّ طشمياُْيُ دسوطت ًًُْ نُ صؤسيٍُٓ خَُيو يُطٍَُ صاًْاسيًُ 

ًَٓاُْدا        دَسووْؼًهاسيًُن اْذا ُْياسٕ. وَٖا دَيتةُ بُسضةاو نةُ ئةُقًٌَ تُْذسوطةت يةُّ بُطةت
سىنًَُهٌ ديهٍُ ُٖيُ. سَْطُ ئاَارَ نشدٕ بؤ درواصٍ و دَيُسِاونًٌَ ْاخىدئاطا، يُ باطُناٌْ 
ريٓباػٌ و )طشويظُ تُْذوسطتًًُناْذا( ثًَىَْذيٌ ُْداس بًَُٓ بُسضاو، بُآلّ يُو ػةىيَُٓدا نةُ   

ت و طىػاسَ ئاػهشا و دَسَنًًُنإ تُواوٍ طُسجنٌ ئُّ ثظجؤسِاُْ بةؤ خةؤٍ   طشف (ناسيطُسٍ)
سادَنًَؼآ، ئُوإ بؤ َؤسى داْإ يُطُس سؤَيٌ بُسبآلوٍ ئُّ طشفةت و طىػةاساُْ يةُ فةشؤؾ و     

                                                           

1- Jacques lacan 81-1901)) .ٌدَسووْؼًهاسٍ فُسَْظ ، 
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بُناسطشتين ئؤتؤَبًٌَ، سؤرْاَُ، نانائؤ، طاسدٌََُْ و صؤسيَهٌ ديهُ يُ ناآل خُسدًًةُنإ،  
خؤيإ ًْؼإ بذَٕ. سَْطُ َةؤسى داْةإ يةُ طةُس صيةإ ٖةَُيطشٍ        سَْطُ َُيًًَهٌ صؤستش يُ

دَسووٌْ يُ نايٍُ خُسدًٌ ناآلدا ئاطاْرت بًَت، تا يُ نايٍُ ناسدا. بُثًٌَ ْةُسيت، خةُسدٌ   
نايُيُنٌ دَييُتطُسَ و بُّ ٖؤيُؾ دَسنُوتين تايبُمتُْذيًُ تانًُنإ ةة و َُيًٌ دٓظةٌ  

 سَوا دَصأْ. ةة تًًَذا صياتش يُ باقٌ نايُنإ بُ
تُْاْةُت سَْطةُ َُٖيةةُ ْةُبآ نةةُ بًَةًَني ئُقآلًًْةُتٌ دةةَُاوَسٍ، يةُ سادٍَ نةةُتىاسٍ       
ناسيطُسيٌ داْاٌْ ثُياَُ ػةُٖىاًًُْنإ يةُ دؤصيٓةُوٍَ بةاصاِس بةؤ ناآلناْةذا بةُساوسديَهٌ        
 ْادسوط  ُٖيُ. ُْٖذيَو يًَهؤَيًُٓوٍَ ْىٍَ يُ طُس باْطُػُ، طُباسَت بُ ًَٖضٍ ناسيطُسيَ 

سيَهالَُ باصسطاًًُْنإ ةة يإ، يًْهُّ طُباسَت بُ ناسيطُسٍ داْاًْإ يُ بشِياسٍ نشِياساْةذا  
ةة تا سادَيُى دَسبشٍِ طىَأْ. ئُطُسضةٌ صؤسيٓةٍُ يًَهؤَيةُسإ يةُ طةُس ئَُةُ تةُبإ نةُ         

يًَهؤَيًُٓوٍَ نؤَُآليُتٌ، بُآلّ ئُّ بؤضةىوُْ نةُ باْطُػةُ      باْطُػُ، بابُتًَهٌ طشيٓطُ بؤ
يُ بشِياسٍ خُسدًطُسإ بؤ نشِيين ناآلطُيًَهٌ تايبُت، يإ يُ طُس سادٍَ نةشِيين  )ساطتُوخؤ 

ديَتةُ بُسضةاو،    (1950)ناسيطُسَ، ُْٖىونُ وَنى بُػًَو يُ طًٓاسيؤٍ نةؤٌْ دَيةٍُ    (ناآل
طًَٓاسيؤيُى نُ تشغ يُ وصَ تؤتايًتُسَنإ يُنًَو يُ بابُتُ طةُسَنًًُناٌْ بةىو. طةُسَسِاٍ    

فشؤػٌ ناآل و طشَويَ  دٓظٌ، يُطٍَُ ػشؤظُ   -دَُاوَسيًاٍُْ–بُ يُنظإ صاًْين  ئَُُؾ،
و ػًهاسٍ دَسووْؼًهاساٍُْ َُيًٌ ْاخىدئاطاٖاْةٍُ دٓظةًذا تةُبايٌ ًًْةُ، ضةىْهُ ئةُّ       
سانًَؼُسيًُ دٓظًًُ ييًَُْهُ يُ ئُصَىوٌْ سؤراَُْاْذا ُٖيُ و َُٖىوإ بُ باػٌ يُطَُيًةذا  

ئُّ طىصاسَيُ دَبآ بُ ئًَشتًاتُوَ باطٌ يُطُس بهشآ تةاوَنى يةُ نايةٍُ    ئاػٓائ. ُٖس بؤيُ 
 خُسدًٌ ناآلدا تًؼهًؽ خبشيَتُ طُس يًَهذاُْوٍَ دَييُتٌ ْاخىئاطاٖاُْ.

    ٌ تةش    دًا يَُاُْؾ، ناسيطُسٍ ٖضسٍ دَسووْؼًهاساُْ، يُّ نايُيةُدا صيةاتش يةُ نايةُناْ
سووْؼًهاسيًُنإ، يُطٍَُ سواْطٍُ باو طُباسَت بُ بىوَ، يإ دَبآ بًًََني نُ بشِيَو يُ طىصاسَ دَ

خُسدًٌ ناآل تُبايًُنٌ تا سادَيُى صؤسٍ ُٖيُ. ئَُيبُت قظُنشدٕ يُطةُس ئةُّ بابُتةُ بةُو     
واتايُ ًًُْ نُ ئُّ سواْطُطُيُ، ساطتُوخؤ يُ دَسووْؼًهاسيًُوَ طُسضاوَيإ طشتةىوَ، بطةشَ   

ؼةُ بُسطةُسجنُناٌْ دَسووْؼةًهاسٍ و بشِيَةو يةُ      ًَْىإ بشِيَو يُ نًَ  طُدًَُٓسٍ ئَُُيُ نُ يُ
سواْطُناٌْ ئًَُُ طُباسَت بُ خؤَإ وَنى خُسدًطُس، دةؤسَ يًَهضةىويٌ و ًَْضيهايُتًًةُى    
ُٖيُ. ئُطُسضٌ تًَطُيؼتين دَُاوَس يُ َُيًٌ دٓظٌ، بةُ ثًَىَسَنةاٌْ دَسووْؼةًهاساُْوَ    

ادَيُى بةُ بىوْةُوَسيَهٌ دٓظةٌ    تًَطُيؼتًَٓهٌ سََُنًًُ، بُآلّ ئٍَُُ نُ خُسدًطُس تا س
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بضاْني، يُطٍَُ ػشؤظٍُ خىاط  ُٖطتُ ػُٖىاًًُْنإ و ئُقآلًًُْت َُٖيٓةُطشٍ و ئةُصَىوٌْ   
 طُسَتايٌ دُطتُيًذا ثًَىَْذيٌ ُٖيُ.

طةةُباسَت بةةُوٍَ نةةُ بؤضةةٌ سواْطةةُ دَسووْؼةةًهاسيًُنإ يةةُ نايُطةةُيٌ دًةةاوصاٍ    
ُ  )دَتىاْني طشمياُْيةُنُإ ٖةُبآ.    نؤَُآليُتًذا ناسيطُسيًُنٌ دًاواصيإ داْاوَ،  (بةؤ يىوْة

بُطةةُس ئاوَروونشدْةةُوٍَ ئةةُّ بؤضةةىوُْ ئاطةةايٌ و نًًََؼةةُيًُ نةةُ طةةشف  دَسووْؼةةًهاسٍ 
دَطُسِيَتُوَ بؤ طُداْذٌْ بُٖشَداسيَتًُنٍُ، دَتىاْني بًًََني يُ دًْاٍ خةُسدًٌ صؤسٍ نةاآل ةةة    

بةاسودؤخٌ ناآلنةإ يةُ    )بةُساوسدنشدٌْ  واتُ يُو دًَطُيٍُ نُ بؤ يًَهؤَيًُٓوَ طةُباسَت بةُ   
بُسدَواّ طُسَايُطُيًَهٌ صؤستش دَنُويَتُ طُسِ ةة، بؤضىوُْ دَسووْؼةًهاسيًُنإ بةُ    (باصاسِدا

ٖؤٍ سؤَيًَهُوَ نُ دَيَطًَشِٕ دَتىأْ بُ بُٖشَ بٔ. بةُ واتايةُنٌ ديهةُ، ئةُّ بؤضةىوْاُْ يةُ       
سيهُسَناٌْ َُٖيبزاسدٌْ سؤراْةٍُ نةاآل   بُطتًَين تايبُمتُْذٍ ئُصَىوٌْ ئاطايٌ و ٖؤناسَ ديا

يًَهؤَيًُٓوَ طُباسَت بةُ   ؛دا ػتًَهٌ طشيٓطٌ بؤ وتٔ ُٖيُ. بُ ثًَضُواُْوَ يُ نايٍُ ريٓباػٌ
سادٍَ بُناسٖاتين بؤضىوٌْ دًاواص بُ ػًَىَيُنٌ ْاٖاوطإ و طظةت ئةُجناّ دَدسآ ٖةُسوَٖا    

ُٓواْةُ، طشفتًَهةٌ صؤسٍ خظةتؤتُ    تُبا ُْبىوٕ يُطُس ثًَىَسَنةاٌْ طةُسنُوتين ئةُّ يًَهؤَيً   
نةُ يةُ سواْطةٍُ    -بُسدًََاُْوَ، بُ ػًَىَيُى نُ تًُْا ًْؼاْذاٌْ يىوداسٍ فشؤػةٌ ناآليةُ   

ثًَىَسٍ طُسنُوتين ئُّ يًَهؤَيُٓوَطُيُيُ. بةُّ دةؤسَ سَوػةت و سيَباصطةُيًَهٌ      -َُٖىاُْوَ
ًَٓةُس، تةا سادَيةُى سَوْةُقًإ دَبةآ، يةُ دؤخًََهة         ذا نةُ بةُٖشَداسيَ    بآفايذَ يإ صيةإ ٖ

 ديهُ نَُرت دياسدَبًَتُوَ.  سَوػتُناٌْ 
ديهةُدا   ػًُاٍُْ دووَّ ئَُُيُ نُ دَسبشِيين بؤضىوٌْ دَسووْؼًهاساُْ يُ بشِيَو بُطتًَين 

ًْطُساًًُْنٌ صؤستشٍ يُطَُيذايُ، ُٖس بؤيُؾ بُسخؤدإ نشدٕ يُ َُٖبُس ئةُّ بؤضةىوْاُْ بةُ    
صيةةاتشَ. )ياسيةةذَدَساٌْ ريٓباػةةٌ( يُطةةٍَُ نُطةةاًَْهذا  ٖةةَُإ ػةةًَىَ يةةُ بشِيَةةو بُطةةتًَٓذا

طُسوناسيإ ُٖيُ نُ بُ ػًَىَيُى صياًْإ يًَهُوتىوَ، يإ يُنًَو يُ خؤػُويظتُناًْإ نؤضٌ 
 ٌ يةإ ُْخؤػةٌ و يُمتةُ بىوْةُ. سووبُسِووبىوْةُوٍَ        دوايٌ نشدووَ يإ تىوػٌ صياًَْهٌ سؤسة
ئؤبزَطةُيًَهٌ ْاسةُصدا ًْةاص بةُ بُسَْطاسيًةُنٌ       ًَُٖؼُيٌ يُطٍَُ ئُّ سووداوَ ْاخؤػاُْ و

طُسػًَتاُْ و ئًظهًضؤئًذٍ دَسووٌْ صياتش دَنات. فشؤؾ و خُسدٌ، نايُطةُيًَو يةُ نةاآل و    
يُصَتٌ ناآلٕ. يُ ًْطاٍ يُنَُذا وَٖا ديَتُ بُسضاو نُ خُسدًٌ نةاآل، صؤستةش ثًَىَْةذيٌ بةُ     

ديهُ، خُسدٌ يُ طؤػةُ   وٌْ. بُ واتايُنٌ بضويَُٓسَ دَسووًًُْناُْوَ ُٖبآ تانى دانؤنٌ دَسو
ًْطاٍ وصٍَ ػُٖىاًًُْوَ نايُيُنٌ ئُسيًَُٓ، نايُيُى نةُ تةاى يةُ باصُْيةذا ُٖوَيةذَدا بةُ       
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ًَةش بهةات، يةُ دؤخًَهةذا نةُ دَبةآ ًْطةُساٌْ تةاى يةُ وصَ             ًَىَيُى َُيًةُناٌْ خةؤٍ ت ػ
طةادَيُ، يةُ    (بةُ سواَيةُت  )ويَشاْطُسَنإ و ناسيطُسٍ ْهؤَيٌ دَسووٕ بًَت. ) ئُّ دًاواصيًُ 

نُتىاسدا ثًؼاْذَسٍ سُقًكُتًَهُ، ًَٓؽ يُ بُػُناٌْ دواتةشدا بةُ باطةهشدًَْهٌ صيةاتشَوَ     
َُٖىاسٍ دَنُّ(. ئاطابىوْةُوٍَ خُسدًطةُسإ يةُو تىمخاْةٍُ نةُ ًْؼةاٍُْ سَْطذاْةُوٍَ        

     ُ س يةُ  خؤػًفتُيٌ يإ َُيًٌ دٓظني يُ َُٖيبزاسدٌْ ناآلدا، سَْطةُ تةًُْا ببًَتةُ َايةٍُ طة
خىاسٍ و ًْطُساًًْإ، بُآلّ ضىوُْ طُسٍ سيَزٍَ ٖاْذَسَ ػُسِخىاصاُْ و تىوتايًتُسيًُنإ، نُ 
دَبٓةةُ ٖةةؤٍ ُْخؤػةةٌ َةةشؤظ يةةإ ْةةانؤنٌ بَُٓاَيةةُيٌ، يةةُ بةةىاسٍ دَسووًًْةةُوَ دَتىاْةةآ 
داٖاتطُيًَهٌ َُتشطًذاستشٍ يُطَُيذا بآ. يةُ َُتةُبٌ دَسووْؼةًهاس، يةإ يةُ نؤْفشاْظةٌ       

طةةُباسَت بةةُ ٖاْةةذَسَ (سيٌ نؤَُآليُتًةةذا( سَْطةةُ سُقًكُتطةةُيًَهٌ طةةُيش  )ياسَُتًةةذَ
بُ ػًَىَيُى دَس بهُوٕ، نُ ًٖض ناتًَو يةُ فشؤػةطُ طةُوسَنإ و بٓهةُ      )ْاخىدئاطاٖاُْنإ

نات بُطُس بشدًًُْناْذا دَسُْنُوٕ. ئَُيبُت ئًَُُ وَنى خُسدًطُسٍ ناآل، ثُْا دَبُيُٓ ػًَىَ 
سووٌْ يُ خؤَإ، بُآلّ ئةُّ دانةؤنٌ نشدْةُ سَْطةُ َُُٖييُْةُ      دؤساودؤسَناٌْ دانؤنٌ دَ

 ُْبًَت و نَُرت يُوٍَ نُ بؤٍ دَضني يُطٍَُ يًَهذاُْوَ دَسووْؼًهاساُْناْذا دًاواصٍ ُٖبآ.
 

 بةزاوزدكسدني بازودؤخي باشاِز بة هة بةزضاوطستين
 :اليةنة ناخودئاطايانةكاني كِسيين كاآل 

ُس سؤَيةٌ بؤضةىوٌْ دَسووْؼةًهاساُْ يةُ بةُساوسد نشدْةٌ       ئُّ دؤسَ يًَهذاُْوَطُيةُ يُطة  
ئُتىإ يُ ضُْذ خاَيُوَ دَطت ثٌَ بهُٕ. ٖضس و نشدٍَ دَسووْؼًهاساُْ يُو  ؛باسودؤخٌ باصاسِدا

نىيتةةىوسَ ثشؤفًَؼةةٓاٍَ و طًاطةةًاٍُْ نةةُ بةةُ طؼةةتًًٌ َُودايةةُنٌ صؤسيةةإ يُطةةٍَُ دًْةةاٍ 
طةةُْذووَ. طةةُسَسِاٍ ئَُةةُؾ، دَتةةىاْني يًَهؤَيًٓةةُوٍَ باصسطةةاٌْ و فشؤػةةذا ُٖيةةُ ثةةُسٍَ 

ناسيطُسيًُنٌ بُسضاو نُ دَسووْؼًهاسٍ يَُُسِ طُػٍُ يًَهؤَيًٓةُوَ يُطةُس خُسدًطةُساٌْ    
 ناآل و ُٖسوَٖا َُٖيظُْطاْذٌْ باصاسِدا بىويُتٌ، يُ سواْطُيُنٌ ًََزوويًُوَ ًْؼإ بذَئ.

دا، بُناس طشتين سَوػتًَهُ نةُ  طشتين ئُّ يًَهؤَيًُٓوَيُ طشيٓطرتئ سووداو يُ ًََزووٍ ثٌَ
، يةةُنًَو يةةُ دآًَٖةةُسَ 0ْةةاو ْةةشاوَ. ئًَشًَْظةةت ديؼةةتًَش# يًَهؤَيًٓةةُوٍَ خىاطةةتُنإ$بةةُ 

طُسَنًًُناٌْ ئُّ بؤضىوُْ، دَسووْٓاطًَهٌ ئؤتشيؼٌ بىو نُ ثاؾ تةُواونشدٌْ خىيَٓةذٕ يةُ    
ُ طةُس بةاسودؤخٌ   ضىو بؤ ئَُُسيها و خىيَٓذُْوَناٌْ يُ يًَهؤَيًُٓوَيةُى ية   دا1930دَيٍُ 
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باصاسِدا خظتُ طُسِ. ئَُيبُت ديؼتًَش ثظةجؤسٍِ دَسووْؼةًهاسٍ ْةُبىو بةُآلّ طةاصطاسٍ ًَْةىإ       
ًَةىإ دوو ػةُسٍِ دًٗةاٌْ ةةة بةُ تايبةُت يةُ         دَسووْٓاطٌ و دَسووْؼًهاسٍ يُ طاَيُناٌْ ْ
ئُوسووثا ةة يُ خىيُناٌْ دوايٌ صيةاتش بةىو. ئةُو، بةُ ناسيطةُسٍ وَسطةشتٔ يةُ َشؤظٓاطةٌ         

ةةة   1960نىيتىوسٍ، ُٖسوَٖا سَوػتُ ناسيُناٌْ بايًين بضؤص، دوو ثُسِتىونٌ يُ طةاَيُناٌْ  
بآلو نشدَوَ نُ طُػُيُنٌ طُسطىوسًَُِٖٓسٍ دايُ يًَهؤَيًٓةُوَ باصسطاًًْةُنإ. يةُّ     دا1964

ثُسِتىوناُْدا ديؼتًَش تًؼو دَخاتُ طُس: بُطتًَين نؤَُآليةُتٌ و بُطةُسٖاتٌ تانُنُطةًٌ    
إ، ناسيطُسٍ ئُّ بُطتًَٓاُْ يُ ػةًَىاصَ تايبُتةُناٌْ خةُسدًٌ نةاآلدا، ٖاوطةإ      خُسدًطُس

ًَٖٓةُسٍ ػةتُنإ )وَنةى بًضةٌُ قاَيبةُ       نشدُْوٍَ خُسدًطُسإ يُطٍَُ ضؤًًُْتٌ ػةُٖىَت 
طابىوًَْو يُ ْاو يُثٌ دَطتذا(، و ُٖسوَٖا واتا خُياَيًًُناٌْ ئُو نُسَطتَُ دؤساودؤساْةٍُ  

ُناس دَبشئَ )وَنى ئُو يُصَتاٍُْ نُ يُ ضًَى و ػىوػُ وَسٍ دَطةشئ(.  نُ يُ طاخ  ناآلدا ب
ئُو ثُسَ ثًَذَسٍ بُناس طشتين سَوػ  طؼت بًٓاُْ بىو، بؤ سووٕ نشدُْوٍَ دىوَيُ ئاَيؤصَناٌْ 
خىاط  نشِيين ناآل. ديؼتًَش ئُّ بؤضىوٍُْ خظتُ سوو نُ ػتُنإ و َاسنةُ باصَسطاًًْةُنإ   

ئ و بُ باػٌ ئٍَُُ دَصاٌْ نُ نُطايُتٌ ٖةَُيطشيًإ طُسضةاوَنٍُ   #نُطايُتٌ $َُٖيطشٍ 
دَطُسِيَتُوَ بؤ ئُو ديٗاويَزيًٍُ نُ نشِياسإ دَيإ نشد بؤ طُس ناآل بُسخىسَناًْإ. بةُ وتةٍُ   

و ئُّ سؤسةُؾ يةُ ييًَُْهةُوَ ُْسيتةُ      (86ٍ.  1960)# ػتُنإ سؤسًإ ُٖيُ $ديؼتًَش، 
ديهُوَ ًْاصٍ تانُنُطٌ و ناسيطةُسٍ دوو ييُْةٍُ ئةُّ      ًَْهٌنىيتىوسيًُناْذانإ و يُ ييُ

 دواُْ، ًَٖٓاويُتُ ئاساوَ.
بُّ دؤسَ، ناتًَو نؤَجاًْايُنٌ بُسًََُُٖٗٓسٍ نُسَطةتُ ضًَؼة  بةؤ يًَهؤَيًُٓوَيةُى     

بشِياسٍ دا ( ديؼتًَش)يُطُس دؤخٌ طىوخ يُ باصاسِدا، يُطٍَُ ديؼتًَش بشِياسْاٍَُ ئًُضا نشد، ئُو 
واتةاٍ  $ٖةُوٍَ بةؤ تًَطُيؼةتين     (.147ٍ.  1960)# واتاٍ نُتىاسٍ طىوخ ساَيٌ بًَةت $يُ 

سَْطُ يُ سواْطةٍُ نُطةاًَْهٌ سَػةبًُٓوَ نةاسيَهٌ طاَيتةُ و ثًؼةاْذَسٍ       # نُتىاسٍ طىوخ
ْايُباسٍ صاتٌ َُٖيظُْطاْذٌْ باصاسِ بًَت، بُآلّ َشؤْاطإ ُٖسطًض وَٖا ناسداُْوَيُى يةُ خةؤ   

بُ ثُيُٕ تا بضأْ ئُجناَُناٌْ َُٖيظةُْطاْذٌْ بةاصاسِ   ييُْطةُيًَو يةُ     ًْؼإ ْادَٕ، بطشَ 
نؤََُيطٍُ خُسدًطُسٍ طىوخ دَخاتُ سوو. طشووثٌ يًَهؤَيًُٓوَيٌ ديؼتًَش بُ تُطُيٌ يُطٍَُ 
نُطاًَْهٌ دًاواصدا طُباسَت بُ طىوخ قظةُيإ نةشد و ثشطةًاسيإ يًَهةشدٕ، نةُ   دةؤسَ       

نىآ، يُطٍَُ   نُطاًَْو و بؤضٌ طةىوخ دَخةؤٕ،   ػةتًَهٌ     طىوثًَو دَخؤٕ،   ناتًَو، يُ
طىوثًإ ثٌَ خؤػُ و بُ تُواوٍ بريوسِايإ طُباسَت بُ طىوخ ضةًًُ. ئةُوإ يَُةُسِ ًََةزووٍ     
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خُسدًٌ طىوثذا يًَهؤَيًٓةُوَيإ نةشد و بةُ دووٍ      طىوخ و دًاواصيًُ نىيتىوسيًُناْذانإ يُ
ٕ نُ طىوخ تًًَاْذا سؤَيًَهٌ طشيٓطةٌ ٖةُبىوَ. ئةُو    بُسٌَُٖ ئُدَبٌ و فًًُطُيًَهذا دَطُسِا

نُطاٍُْ ُْٖىونُ يُ ناسٍ يًَهؤَيًُٓوَ طةُباسَت بةُ بةاسودؤخٌ بةاصاسَِ باصَسطاًًُْناْةذإ،      
ثًَىيظتًإ بُوَ ًًُْ نُ تُواوٍ ئُّ يًَهؤَيًُٓوَيُ، يُ طُسَتاوَ ئُجناّ بةذَٕ. ُٖسضةُْذ نةُ    

اصَسطاًًْةُنإ، يةُنًَو يةُ طشفتةُ طةُسَنًًُناٌْ      َُسشََاُْ بىوٌْ صؤسيٍُٓ يًَهؤَيًُٓوَ ب
 ثًَهُوَ بُساوسدنشدٌْ ٖاوضُػًٌٓ صاًْاسيًُ بُس دَطتُناُْ.

َُٖيظُْطاْذٌْ باسودؤخٌ باصاسِ، يةُ طةُسَتاٍ طةُسَُٖيذاًًُْوَ يةُ ئَُةُسيهاٍ دَيةٍُ       
صؤستةةش ػةةًَىاصيَهٌ ئاَةةاسٍ و تُوطةةًفٌ ٖةةُبىو تةةانى ػةةًهاسٍ يةةُ سواْطةةٍُ     0 1910

هٌ وسدبًٓاُْوَ. دواٍ ػُسٍِ دووٌََ دًٗاٌْ، ْىوطشاوَناٌْ ديؼتًَش بىو بُ ٖؤٍ طايهؤيؤدً
ٕ $ئُوٍَ، نُ  يةُ َُٖيظةُْطاْذٌْ بةاسودؤخٌ بةاصاسِدا بايةُخًَهٌ      # يًَهؤَيًُٓوٍَ خىاطةتُنا

 صؤستشٍ ثٌَ بذسآ.
يُ نايةٍُ يًَهؤَيًٓةُوَ باصسطاًًُْناْةذا صؤستةش     # يًَهؤَيًُٓوٍَ خىاطتُنإ$طشيٓطايُتٌ 

ٍَ نُ ضاوَسِوإ دَنشا سووٍ يُ ئاوا بىوٕ نشد، ضىْهُ سَوػتُ طشووثًًُ نؤَجًؤتُسيُناٌْ يُو
ًَشٍ            يُ ػُطةت و سُفتاناْةذا دايةُ رَيةش سنًَفةٌ خةؤٍ. طةُسَِساٍ ئَُةُؾ سَوػة  ديؼةت
 ُ   ناسيطُسيًُنٌ بُسدَواٌَ يُخؤ بُدآ ًَٖؼتىوَ، يُّ سَووَوَ نُ ضَُهُ ثًَىَْذيذاسَنإ بة

ٖاُْ، بىوُْتةُ بُػةًَو يةُ صَةاٌْ طؼةتًٌ يًَهؤَيًٓةُوَ باصسطاًًْةُنإ و        َُيًٌ ْاخىدئاطا
ئةُصَىوٌْ ديٗاويَةزٍ، يةُنًَو يةُ ػةًَىَ        صؤسيٍُٓ يًَهؤَيُساًْؽ ئَُُيإ قبىوٍَ نشدووَ نُ

 باوَسِثًَهشاوَناُْ يُّ يًَهؤَيًُٓوَدا.
و. بشِيَةو يةُ   بُدًآيُ يًَشَدا دًاواصٍ دوو سَوػ  َُٖيظةُْطاْذٌْ بةاصاسِ خبُيٓةُ بُسضةا    

يًَهؤَيًُٓوَنإ يُطُس ئُّ بابُتُ ئُدوئَ نُ خُسدًطُسإ ضًؤٕ يُ ناآل و طشويظةُنإ نةَُيو   
ديهُ يُطُس ئٍَُُ نةُ ٖؤناسطةُيًَو وَنةى سيَهالَةُ باصسطاًًْةُنإ،        وَسدَطشٕ، و بشِيَهٌ

ضةةاينًًُ دًاواصَنةةاٌْ فةةشؤؾ و دَْةةط و ْةةاوٍ نؤَجاًْانةةإ   ناسيطُسيًةةُنًإ يُطةةُس 
خُسدًطُساْذا ُٖيُ. يُ َُٖيظُْطاْذٌْ باصاسٍِ ضُػين يُنَُذا بابةُتٌ يًَهؤَيًٓةُوَ نةشِيين    
سَْطاوسَْطٌ ناآليُ و ناسداُْوَنإ يإ سواْطةُناٌْ خُسدًطةُسإ طةُباسَت بةُ نةاآل يةإ       
طشويظُ تايبُتُنإ يًَهذاُْوَيإ يُطُس دَنشآ. ئُّ ضُػُٓ يًَهؤَيًُٓوَيُ يًْهُّ ئُّ دؤخُ 

يُ ثشؤطةٍُ بُسٖةًََُٗٓاٌْ نةاآلدا نةَُيهٌ يةٌَ       )يًَهؤَيًُٓوَ(َخظًَينَ نُ ئُجناَُناٌْ دَسِ
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ناآلنإ بُثًٌَ ًْاص و خىاطتُناٌْ صؤسيٍُٓ خُسدًطةُسإ بًَٓةُ     وَسبطريدسآ، بُ ػًَىَيُى نُ
ُ $باصاسَِوَ. بُ ناسطشتين ئُّ سَوػتُ، َُٖيظُْطاْذٌْ باصاسِ تايبُمتُْذيًُنٌ  # خَُيو طةايساْ

دَطشيَتُ خؤ و ٖاوسِآ دَبآ يُطٍَُ بُػًَو يُ بضاظٌ خُسدًطُساْذا، بُآلّ يُ بُساَبُسدا و يةُو  
ديهةٍُ يةُّ ضُػةُٓ نةشاوَ،      يًَهؤَيًُٓواٍُْ يُ طُس سيَهالَُ باصسطاًًُْنإ و بابُتطُيًَهٌ 

    ٌ  ناسيطُسٍ ويَُٓنإ يُ ػًَىٍَ نشِيين خُسدًطُساْذا بايةُخًَهٌ صؤس ثُيةذا دَنةا و ئاَةاجن
ًَةت بةؤ فشؤػةٌ صيةاتشٍ بُسٖةًََُو يةإ         يًَهؤَيًُٓوَؾ سَْطُ تًُْا دؤصيُٓوٍَ سَوػةتًَو ب
دَطةةتُيُى يةةُ ناآلنةةإ. دًةةا يَُةةُؾ يةةُّ دةةؤسَ يًَهؤَيًٓةةُوَدا ثُطةةٓذَناٌْ خةةَُيهًؽ 
يًَهذاُْوٍَ يُطُس دَنشآ و سَْطُ طُسجنًؽ بذسيَتُ ضؤًًُْتٌ ثًَىَْذٍ بُسًََُُٖٗٓسإ يُطٍَُ 

 ضؤًًُْتٌ سىصووسٍ نؤَُآليُتًٌ نؤَجاًْا بُسًََُُٖٗٓسَنإ.خُسدًطُسإ و 
ئُو دًاواصيًٍُ نُ ئاَارٍَ ثًَهشا، سَْطُ يُ سواْطٍُ يًَهؤَيًُٓوٍَ طةايهؤيؤدًهًًُوَ  
بآبايُخ بًَت. بُ وتُيُنٌ ديهُ، صاًْين ئٍَُُ نُ خَُيو   تًَطُيةُنٌ يةُ سيَهةالّ ُٖيةُ     

 طُيش بًَت.  -  ناآلطُيًَو دَنشِٕ بُ سادٍَ ئُّ صاْظتٍُ نُ ئُوإ-دَتىاْآ 
ًَني، يةُ سواْطةٍُ يًَهؤَيًٓةُوٍَ دَسووْؼةًهاساُْوَ، ٖةُسدوو ئةُّ         بًَطىَإ دَتىاْني بًَة
سَوػتطُيُ يُطُس نايةٍُ طةَُبىٍ و واتةا نةاس دَنةُٕ و ناآلنةاًْؽ بةُ سادٍَ وَيٓةُناٌْ         

َ دَطُُْاٍُْ نُ ُْٖىونُ يُ سيَهالَُ باصسطاًًُْنإ طَُبىٍ و واتايإ تًَذايُ. ئُو يًَهؤَيًُٓو
ضىاسضًَىَيُنٌ تُواو دَسووْؼًهاساُْدا دَنشئَ، سَْطُ يُ عَُُيذا صؤستش يُطُس ويَُٓنإ بًَت 
تةةا يُطةةُس بُسٖةةًََُٗٓاٌْ نةةاآل يةةإ ئاَةةادَنشدٌْ طةةشويع. بةةؤ يىوْةةُ داَُصساوَيةةُنٌ  

ٍ  يًَهؤَيًُٓوَيٌ ئًتاَيًايٌ بُثًٌَ بُسَُُٖناٌْ دَسووْؼًهاسيَو بُ ْةا  و  0وٍ فشاْهةؤ فؤسْةاس
بريوسِاٍ تايبُتُنٍُ طُباسَت بُ ناسيطُسٍ خُياَيٌ ْاخىدئاطاٖاُْ يُ ئُصَىوُْناٌْ سؤراُْدا، 
سَوػتًَهٌ بؤ بُساوسدنشدٌْ سادٍَ ناسيطُسيٌ دسومشةُ باْطُػةُيًُنإ دآًَٖةاوَ. ئاَةاجنٌ     

دسوومشُ باْطُػةُيًُنإ   يًَهؤَيُساٌْ داَُصساوٍَ ئاَارَ ثًَهشاو ئَُُيُ بُ نَُيو وَسطشتٔ يُ
بهُْةُوَ نةُ تةًُْا      وَنى ٖاْذَس يُ نؤََُيًَو يُ ئُصَىوُْ ويَٓايٌ و ديٗاويَزيًُناْذا، سووٌْ

ضُْذ ديَشَِ ػًعش و ثاسضُيُى َىصيهٌ ئاطايٌ ضًؤٕ دَتىاًَْت ببًَتُ طُسَتايُى بؤ ئُوػةتٍُ  
ٍ نشدووَ )ويَُٓناٌْ يُ دايو ْاوصَد# طشيٓطرتئ ئُْذيَؼُناٌْ ريإ$ نُ فؤسْاسٍ بُ صاساوٍَ 

بىوٕ، َُسط، خضَايُتٌ و َُيًُ دٓظًًُنإ( و يُّ سيَطُػُوَ طًٓاسيؤ ػاساوَناٌْ طةؤص و  
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 0ثًَىَْذيٌ خبُُْ ٖؤػٌ بًظُسَوَ.
يةُ   -ديهٍُ َُٖيظةُْطاْذٌْ بةاصاسِ،     و ػًَىاصَناٌْ# ػًهاسٍ خىاطتُنإ$طشيٓطايُتٌ 

ُ  -دَسَوٍَ نايٍُ باصسطاٌْ ُ   نُ بة سيٌ وَسطةشتٔ يةُ تًةؤسٍ دَسووْؼةًهاسٍ ئةُجناّ      ناسيطة
دَدسئَ، يُويَىَ طُسضاوَ دَطشٕ نُ ئُّ يًَهؤَيًُٓواُْ سيَطُطةُيًَهُإ ًْؼةإ دَدَٕ تةا ئةُو     
ساظُطُيٍُ طُباسَت بُ خُسدني و ئًًٗاًَإ يةُ دَسووْؼةًهاسٍ وَسطشتةىوَ، بةُ َُبُطة       

ايُ، ْاضاسٕ يًَهذاُْوٍَ يُطُس بهُٕ. دَسنٌ ُٖسَ صيَرتٍ ئٍَُُ نُ ئًَُُ بؤضٌ خُسدًُإ ئاو
ئَُيبُتٌ ْابآ يُبري بهُئ نُ بُ وسدبىوُْوَ يُ خُسدٌ، بُ طؼةتًٌ نىيتةىوس دَدَيٓةُ بةُس     

 تؤريُٓوَ.
يُ طُسدٌََ فشؤيذ بةَُالوَ، بُػةذاسٍ دَسووْؼةًهاسٍ يةُ تًةؤسٍ نىيتةىوسدا بةؤ صَم        

ًةُنإ يةُ ثًَٓةاوٍ تًَهةُآلوٍ     نشدُْوٍَ ئُّ بؤضىوُْ بىوَ نُ طُػُطُْذٌْ بًٓاتةُ نىيتىوسي 
دَطُآلت و خؤسِاطشٍ بُ سَخظاْذٌْ بُطتًًََٓو بؤ تًَشنشدٌْ بشِيَو يُ ًْاصَ طُسَتايًُناٌْ ئُو 
نُطاُْيُ نُ يُّ بًٓاتطُيُدا بُػذاسيًإ ُٖيُ. بُ وتُيةُنٌ ديهةُ ئةُّ بىًْاتطُيةُ دَبةآ      

ناتًؼةذا ثًَشَِويهشديةإ يةُّ    و يُ ٖةَُإ  # ثشَْظًجٌ نُتىاس$ْاضاسَإ بهُٕ بُ ثًَشَِوٍ يُ 
ثشَْظًجُ قُسَبىو بهُُْوَ. ئُّ سيَظايُ دَبىايُ طُباسَت بُ بىًْات و تُسيتُناٌْ نىيتةىوسٍ  
خُسدًطُسايٌ بُ َُٖإ سادَيُ ئُجناّ بذسئَ، نُ بُطُس ئايٓذا ئُجناّ دَدسئَ. )يةُ بُٓسَِتةذا   

ٖةُّ ئةُّ تًؤسيًةٍُ يُطةُس      فشؤيذ ئُّ بؤضىوٍُْ يُ باطهشدٌْ يُطةُس ديةٔ، وَسطشتةىوَ(.   
خُسدًطُسايٌ، ًَُٖؽ دَطهُوتُ ئُصَىوًًُْناٌْ ئُو يًَهؤَيًُٓوَطُيةٍُ يُطةُس بٓةَُاٍ    

ساوَطتاوٕ يُطٍَُ بؤضةىوُْناًْذا، طةُسجنُإ بةؤ ضةُْذ بابةُتًَو      # ػًهشدُْوٍَ خىاطتُنإ$
باصسطاًًْةُنإ   بهًَؽ دَنُٕ. )ئَُيبُت طشفتًَو يُّ بىاسَدا، ئَُُيُ نُ صؤسيٍُٓ يًَهؤَيًُٓوَ

بآلو ْابُٓوَ، بُآلّ بُثًٌَ ئُو يًَهؤَيًُٓواٍُْ، نُ يُ بُسدَطةتذإ دَتةىاْني بطُيٓةُ ُْٖةذيَو     
 ئُجناٌَ طؼتًٌ(.

يُنُّ: يُ يًَهذاُْوٍَ دَسووْؼًهاساُْ يُ نايٍُ خُسدًذا ئُو ئُجناَُ صَم دَبًَتُوَ نةُ  
ييُْطشٍ دَسووْؼًهاسٍ ةة بةُ   دَنشآ سَطُصٍ خُسدٌ و ويَُٓناًْإ ةة بُ وتٍُ َشؤْاطاٌْ

ػًَىٍَ طًظتًََُهٌ ديٗاويَزٍ بٓاطشئَ. تًَطُيؼتين ئًَُُ يُ ػتىَُى و ويَُٓنإ تا سادَيُى 
دَساٍُْ نُ دًْاٍ دَسووٌْ  يُ ديٗاويَزيًُناياُْوَ طُسضاوَ دَطشٕ. واتُ يُو ناسيطُسيًُ بًَضِ

ُّ واتايُيةُ ناتًَةو بةُ سواَيةُت يةُ      ئًَُُ و ٖؤمشإ، يُ دًْاٍ دَسَوَ وَسيطشتىوَ. ئَُةُ بة  
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بُساَبُس ضُػٓطُيًَهٌ تايبُتٌ ناآلدا تُيًَظِ دَبني، يةإ ناتًَةو بةُسدَواّ دَنُويٓةُ بةُس      
ناسيطُسٍ باْطُػُ باصسطاًًْةُنإ، تةا ئةُو سادَيةُؾ ْابًٓةُ قىسبةاٌْ فشيىنةاسٍ و بةُٖا         

ئاوَٖةا باسودؤخًَهةذا ئًَُةُ    طُثاوَنإ و بَُيًَين بآ ئاناٌَ بُسًََُُٖٗٓساٌْ ناآل، بطشَ يُ 
يُطٍَُ خؤَاْذا سووبُسِوو دَبًُٓوَ، ُٖسضةُْذ يةُّ سووبُسِووبىوْةُوَدا دَسوويةإ، يةُ ييةُٕ       
ناسبُدَطتاٌْ باصاسِ و نؤَجاًْا باْطُػُيًُنإ و باقٌ ثظجؤسِاٌْ ػ  طَُبىيًهُوَ ديةاسٍ  

 بضاْني. دَنشآ. بُآلّ ْانشآ تًُْا ديرتإ بُ بُسثشطٌ ديٗاويَزيًُنايإ
ئُّ ديٗاويَزيًاُْ يُ دوو دؤخ يإ يُ دوو خىيذا دَنُوُْ طُسِ. ناتًَو سيَهالًََهٌ باصسطاٌْ 
دَبًٓٔ، يإ يُ َُصٍَ ضُػُٓ ضًجظًَهٌ ْىآ ضًَز وَسدَطشئ، يإ ئُو ناتٍُ نُ ضاو دَبشِيُٓ 

ٍ دَنُيُٓ طُس قُواسٍَ ئؤتؤَبًًًََو، بُ َظؤطُسيًُوَ بُػًَو يُ دًْاٍ دَسووًُْإ، ديٗاويَز
ًَزئ، بةُآلّ ٖاْةذَسٍ ئةُّ ئُصَىوْةُ )واتةُ ئةُو وَيٓةُ و          ئُو ػتٍُ نُ دَيبًٓني يإ دَيضة

دا دَيبًٓٔ، ػًَىٍَ دسوطتهشدٌْ ضًجع يإ ػةًَىٍَ َاػةًَُٓنُ(    وػُطُيٍُ نُ يُو سيَهالَُ
سَْطةةُ خةةؤٍ دَطةةتُيُى يةةُو ٖاْةةذَسَ َُٖيبزيَشدساواْةةُ بًَةةت. ئةةُّ َُٖيبزاسدْةةُ بةةُثًٌَ     

ٗاويَزيًُناٌْ ديرتاُْوَ ةة نُ يُ يًَهؤَيًُٓوَ باصسطاًًُْناْذا ثشطًاسيإ ئاساطتُ نةشاوَ ةةة   دي
 ٖاتىوَتُ ئاساوَ.

ٖؤناسَنٍُ ئُوَيُ نُ صؤسيٍُٓ سيَهالَُ باْطُػُيٌ و بُسَُُٖ ْىيَهةإ، ثةًَؽ ٖاتٓةُ     
ٍُ نةُ يًَهؤَيةُساٌْ   باصاسِ، يُ يًَهؤَيًُٓوَ باصسطاًًُْناْذا َُٖيذَطُْطًَٓذسئَ. ئةُو دَيتاطُية  

بةاصاسِ طةُباسَت بةُ ناسداْةةُوٍَ خةَُيو يةُ بُساَبةُس نؤَةةَُيًَو يةُ وَيٓةُ يةإ بُسَُٖةةُ          
ػًُاُْيًُناُْوَ نؤٍ دَنُُْوَ، سَْطُ يُ دياسيهشدٌْ ئُوٍَ نُ يُ ئاناَذا   سيَهةالّ يةإ   

ُ يُتةُواوٍ  ناآليُى خبشيَتُ بُسدَط  نشِياسإ سؤَيًَهٌ بُسضاوٍ ٖةُبآ. يُواُْيةُ ئةُّ بابُتة    
ٌ $بىاسَناْذا دسوطت ُْبآ. ػًَىَ بؤضىوًَْهٌ تايبُتًؽ يُ ًَْةىإ داسِيَةزَسإ و    # خىيكًَٓةُساْ

ثشِوثاطُْذَناْذا ُٖيُ نُ َُٖيظةُْطاْذٌْ بةاصاِس ةةة ئُطةُس ئةُجناٌَ ئةُّ َُٖيظةُْطاْذْاُْ        
آًَٖةإ  دياسيهُسٍ قُواسٍَ ئاخشٍ بُسُّٖ بًَت ةة بةُ ػةًَىَيُنٌ ًَٖضَنةٌ بةُ يُْاوبةُسٍ د     

دَصاْآ. ًْطُساٌْ ييُْطشاٌْ ئُّ بؤضىوُْ يًَشَدايُ نُ ئُّ دؤسَ يًَهؤَيًُٓواُْ تًُْا دَتىاًَْت 
ثًؼاْذَسٍ عىسف باوَسٍِ، وَطتاو و بآ سؤسٌ دةَُاوَسٍ خةَُيو ةةة يةإ سادٍَ خةىاستشئ      

 خىاصياسيًُ ٖاوبُػُناٌْ خَُيو ةة بآ.
دٍ ئًَُةُ يةُ ناسيطةُسيٌ يًَهؤَيًٓةُوَ     طُسَسِاٍ ئَُُؾ بُ ضاوثؤػٌ يُوٍَ نةُ بةُساوس  

باصسطاًًُْنإ ضًؤٕ دَبآ، بًَطىَإ َُٖيظُْطاْذٌْ باصاسِ سؤَيًَهةٌ طشيٓطةٌ يةُ ديةاسيهشدٌْ     
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بًَضٌُ بُسُّٖ و ويَُٓناٌْ دَوسوبُسَاْذا ُٖيُ. ئُطُس مباُْوآ ئُّ بابُتُ بُ نَُيو وَطشتٔ يُ 
آ بًًََني بريياساٌْ باصاسِ ًٖةىاداسٕ نةُ يةُ    صاساوَ دَسووْؼًهاسيًُنإ باطٌ يُطُس بهُئ، دَب

سيَطٍُ َُٖيظُْطاْذٌْ باصاسَِوَ، ديٗاويَزيًُ ػًُاُْيًُناٌْ نشِياسإ بةؤ طةُس بُسَُٖطةُيًَو    
ثًَؼبًين بهُٕ و تا سادَيُنًؽ دَيًٓا بٔ يُوٍَ نُ ئُّ ديٗاويَزيًاُْ ضُػين ئُسيًًَُٓتٌ، بُّ 

بُ ثشِوثاطُْذَيُنٌ ثىو  ْاصأْ، يةإ وَٖةا بةري يةُ      واتايُ نُ خَُيو ْاوَسِؤنٌ ئُو سيَهالَُ
تاٌَ ئُو ضًجظُ ْانُُْوَ نُ ْاتُْذسوطةت و ُْخؤػةًًَُٗٓسَ، يةإ بًَضةٌُ دَسَنًةٌ ئةُو       
ئؤتؤَبًًَُ بُ ْاسِيَهٌ ْايُتُ بُسضاويإ. ئُو واتاطُيٍُ نُ يُ سيَهالَُناٌْ ناآلدا دَياْبًٓني، 

داسِيَزساوٕ، ُٖسضُْذَ نةُ ئةُو واتةا ػةًُاُْيًاُْ يةُ       يًْهُّ تا سادَيُى يُ ييُٕ خؤَاُْوَ
 ضىاسضًَىٍَ طؤصيَهذإ نُ بُػذاساٌْ يًَهؤَيًُٓوَ باصسطاًًُْنإ دياسيًإ نشدووٕ.

 
 :خةزجي، طةِزانةوة، و ئؤبرة شاييًَيهةزةكاى

طُسْر دإ بؤ ئُّ تايبُمتُْذيًُ ديٗاويَزيًاٍُْ خُسدٌ، بُ واتاٍ طشتُٓ بُسٍ سَوػةتًَهٌ  
اواص، يةةُ سَوػةة  ًْؼاُْْاطةةٌ و ثةةُيغ ػةةًهاسيًُ نةةُ تةةا ئًَظةةتُ يةةُ خىيَٓذْةةُوَ   دًةة

نىيتىوسيًُناْذا ئاطتًَهٌ بُسصيإ ُٖبىوَ. ئُّ سَوػةتاُْ طُسضةاوٍَ واتةاٍ ٖةُس ناآليةُى      
يُطٍَُ خؤيةذا ُٖيةُتٌ. بةؤ يىوْةُ     (ناآل )دَطُسِيَُٓٓوَ بؤ تُواوٍ ئُو نؤََُيُ واتاياٍُْ، نُ 

ٌ  ًْؼاُْ يإ# طىوخ$   بُػًَو يُ ًْؼاُْيُنُ، نُ تًُْا يُ ثًَىَْذيٌ يُطٍَُ باقٌ ًْؼةاُْناْ
ديهُدا واتاٍ ثآ دَدسا، واتُ يُ ثًَىَْذيٌ يُطٍَُ سيَضَاٌْ ضًَؼت، صَةاٌْ خةىاسدٕ و...ٖتةذ    

 بُثًٌَ ئُّ بؤضىوُْ، يُ باتٌ ئُوٍَ نُ طىورَ واتا خبىيكًَٓآ، واتا طىورَ دَخىيكًَٓآ.
ًَهٌ ْاطشاو يُ ُْسي  دَسووْؼًهاساٍُْ بُسيتاًْادا ةةة ثشَْظةًجًَو   بُآلّ بُثًٌَ ثشَْظًج

ًَىَيُنٌ تةُواو َشؤظدىاصاْةُ ةةة، ٖةُس طةىورَيُنٌ ٖةَُيطشٍ وػةُ طةَُبىيًهُ          نُ بُ ػ
بَُٓايًةةُنإ )واتةةُ ئةةُو وػةةاٍُْ نةةُ يةةُ ئةةُصَىوٌْ دُطةةتُيٌ طةةىورَ و ضةةاوَديَشيًُ    

بؤ دآًَٖةاٌْ واتةا، واتايةُى نةُ دواتةش       طُسَتايًُناٌْ دايهُوَ طُسضاوَ دَطشٕ( ٖؤناسيَهُ
دَضًَتُ ثشؤطٍُ ًْؼاُْناُْوَ. دًا يَُُؾ، ئُّ ثشَْظًجُ باوَ يُ سيَطٍُ بةريوسِا دَسبةشِئ و   

 ػًهاسٍ و بؤضىوُْ يًَهضىوَناُْوَ، سَْطُ تُعذيٌ بًَت و بُ ضانٌ ثُسَبظتًَٓآ. ثُيغ
ٔ دًا يُ دَسووْؼًهاسٍ، يُ ناتٌ دَسبشِيين بؤضىوُْنٍُ تىس ةُوَ   (1899) 0طتًَٔ ظًَبًةًَ

، ئةُّ بشِوايةُ نةُ خةُسدٌ يةُ بُٓسَِتةذا بشَيتًًةُ يةُ واتةا          #خةُسدٌ بُسضةاو  $يُريَش ْةاوٍ  
                                                           

1- Thorstien veblen 
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دآًَٖشاوَناٌْ يُ ييُٕ خُسدًطُساُْوَ، بىوَتُ ثشَْظًجًَهٌ بٓةَُايٌ بةؤ صؤسيٓةٍُ تًةؤسَ     
قبىوَيةُ نةُ    نؤَُآليُتًًُنإ طُباسَت بُ خُسدٌ. صؤسيٍُٓ تًؤسيظةًُُْنإ ئَُةُيإ ثةٌَ   

خُسدًطُسإ يُ سيَطٍُ ئُو واتاطُيٍُ نُ دَيبُخؼُٓ ناآلنإ و ػًَىٍَ خُسدًهشدًْإ، بري و 
نةؤيني نةاَبًًٌَ    0بؤضىوُْناٌْ خؤيإ دَسدَبشِٕ. بةُ َُبُطة  ثُسَثًَةذاٌْ ئةُّ ضةَُهُ،     

 (1987)نؤََُيٓاغ؛ يةُ ْةىَيرتئ ثُِستىونةُ طشيٓطُنُيةذا طةُباسَت بةُ تًةؤسٍ خةُسدٌ         
ط  دَسبشِئ" ثًَىَْذيٌ دَداتُوَ بُ بضاظٌ سؤَاْتًو و ئُو ػتاٍُْ نُ خؤٍ ْاوٍ ْةاوَ  "خىا

يَهٌ يُصَوىاصاُْ ةة واتُ يُطٍَُ َُصْرتئ َرياتٌ نىيتىوسٍ سؤَاْتًظُذا. بةُ  #ويَٓا$ضُػُٓ 
بشِواٍ ئُو يُصَتُناٌْ خُسدٌ يُ بَُٓاوَ يُصَتطُيًَهٌ ئُْذيَؼُئ، بُ واتايُنٌ ديهُ، ئًَُُ 
ًَُةاٌْ          ئُو ػتاٍُْ يإ بُ وتُيةُى، طةىود و يُصَتطةُيًَو نةُ وا دَصاْةني ناآليةُنٌ ْةىٍَ ث
دَبُخؼآ يُ خُياَيٌ خؤَاْذا دَيجُسوَسيَٓني. ئَُيبُت نُتىاس بةُ ْاضةاسٍ، ْاتىاْةآ تةُواوٍ     
ضاوَسِواًًُْنايإ يُو ناآليُ، بؤ دابني بهات، ُٖس بُّ بؤُْػُوَ ةة بُ طةُس صيٓذويًةُوَ ةةة    

 ديهُ.  ُإ دَبآ بؤ نشِيين ناآلطُيًَهٌَُيً
ئُطُس مباُْوآ ئُّ تًؤسَ بُ صَاٌْ دَسووْؼًهاسٍ بًًًََُٓوَ ئُو نات دَتىاْني بًَةًَني، نةُ   

  ٌ نشاوَناُْوَيةُ، نةُ ٖةُس بةُ ٖةؤٍ       خُسدًطُس بُ دووٍ ويَٓانشدٌْ دَسَنًٌ ئؤبةزَ ئاسَةاْ
بًَةًَني   2(دا1989)طٍَُ سؤبًَشت يةؤْط  ئاسَاٌْ بىوًًُْوَ دووسَ دَطتُ. يإ دَتىاْني ٖاوسِا يُ

نُ صؤسيٍُٓ دٓظُ خُسدًًُنإ سؤَيًَو دَطًَشِٕ نُ وَنى سؤَيٌ ئؤبزَ طىاطتُٓوَيًًُناُْ و بةُ  
 ئُويذيًُتًذا.  9ديهُ ثشدطُيًَهٔ يُ ًَْىإ خىد و  واتايُنٌ

      ٕ  ناآل دؤخًَو دَسَِخظًَٓآ بؤ خُسدًطةُس، نةُ تًًَةذا دَسنةُوتين َُيًةُ ػةُٖىاًًُْنا
ئُصَىوٕ بهات. يُّ ئُصَىوُْدا، طٓىوسٍ ًَْىإ دَسووٕ و ئؤبزَ بُ ػةًَىَيُنٌ طُسِاْةُوَيٌ،   
بُآلّ بُ بُٖشَوَ، تَُاوٍ دَبًَت. سؤبًَشت يؤْط يىوُْطُيًَو يُّ ئُصَىوْاُْ بةاغ دَنةات،   

دٕ نُ بشِيَهًإ بشيَتني يُ ْكىوّ بىوٕ يُ َىصيهٌ ئًظتًَشيؤدا، ناسيطُسيٌ ُْسٌَ سؤٌْ َُيُنش
 بُطُس دُطتُدا و ساسُتٌ خاويٌ ثاَيتؤيٌ.

ُٖسدوو سواْطٍُ باطهشاو، تًَطُيؼتين يُ صؤسيٍُٓ يىوُْ يإ ييُُْناٌْ خةُسدًُإ بةؤ   
ئاطإ دَنُٕ، بُآلّ يًَشَدا َٔ دُخت دَنَُُ طُس ئٍَُُ، نُ خُسدٌ َُٖيطشٍ ضُػةًَٓهٌ  

                                                           

1- Colin Cambell 

2- Robert Young. 
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ُ نَُرت يُ طةُسِإ بةُ دووٍ ئؤبةزَ    ديهُيُ يُ طُسِإ بُ دووٍ دؤصيُٓوٍَ ئؤبزَدا، طُسِاًَْو ن
ئاسَاٌْ يإ طىاطتُٓوَيًًُنإ تايبُمتُْذيًُنٌ طُسِاُْوَيٌ ُٖيُ. يُ بُػُناٌْ دواتشدا، ئُّ 

ًَُٖٓسَنإ ةةة   بابُتُ يًَو دَدسيَتُوَ، نُ ُٖوَيٌ ئًَُُ بؤ ًَٖٓاُْ ئاساٍ دًْايُى يُ ئؤبزَ ػايٌ
نًُناْذايُ. واتُ ئةُو ئؤبزَطُيةٍُ نةُ وَنةى     ُْى ئؤبزَ ئاسَاًًُْنإ ةة يُ دًْاٍ ػتُ دَسَ

بًٓاتُ فُسُْٖطًًُنإ ُّٖ تًَشَإ دَنُٕ و ًَُٖؽ نؤْرتؤَيُإ دَنةُٕ، يةإ بةُ واتايةُنٌ     
ديهُ ُّٖ ْىاْذُْوٍَ تًَشبىوٌْ َُيًُنايأْ و ٖةًَُؽ ْىاْذْةُوٍَ نةُتىاسٕ. بةُّ دةؤسَ،       

ٌ   ناتًَو ناآل خُسدٌ دَنُئ يُ نُتىاسدا ُٖوَيذَدَئ يإ ًَٖٓةُس دَسووٕ   بُ ػةًَىَيُنٌ ػةاي
ًَىَْذيًةُنايإ يُطةٍَُ ئؤبةزَ           0ٖاويَزٍ بهُئ يإ ٖةَُإ نةاسٍ بُطةُسدا بهةُئ نةُ يةُ ث

 ًَُٖٓسَناْذا دَيهُئ. ػايٌ
يُنًَو يُ تايبُمتُْذيًُناٌْ ئؤبزَ ػايٌ ًَُٖٓسَنإ )بُ تايبُت يُو واتا تايبةُت و ثةُسَ   

بُطتُُ( بُسدَواٌَ و َاُْوَيًاُْ. يًَشَؾ ئُّ ثشطًاسَ ديَتُ ثًَذساوَدا نُ َٔ يُّ صاساوَيُ َُ
ئاساوَ نُ بؤضٌ خُسدًطُسإ بُسدَواّ بُ دووٍ ناآلطُيًَهٌ ْىيَىَٕ؟ ئُوَ ػةتًَهٌ ْادسوطةتُ   
نُ ئُطُس طُسضاوٍَ سريطةُ بآنؤتايًةُنايإ بةؤ نةشِيين ػةتىَُنٌ ْةىآ بطُسَِيٓٓةُوَ بةؤ         

ُسَثًَذاٌْ باصاسِ. بةُ ػةًُاُْوَ َُيًةُناٌْ ئًَُةُ بةؤ      وَطىَطُناٌْ باْطُػُ و ُٖوَيذإ بؤ ث
ًَٓاٌْ نةاآلٍ ْةىآ. ثشؤطةٍُ          طُيؼ  بُ ساسُتٌ و ئاطايؼةٌ صؤستةش دَبٓةُ ٖةؤٍ بُسٖةَُٗ
بُسًََُٖٗٓاٌْ ئُّ ناآلطُيُ بآدابشِإ بُسدَواّ دَبآ، تُْاُْت ئُو ناتةٍُ ضةاينٌ ئةابىوسٍ    

بُ ًْةاصٍ بُٖشَخىاصيًةُوَ ئةُجناّ دَدسآ،    نَُرت يُوٍَ نُ بُثًٌَ عادَت ضاوَسِواٌْ دَنُئ 
يإ ػتىَُنُنإ بُ ضؤًًُْتًًُنٌ صؤستشَوَ دَدسيَُٓ دَسَوَ. بُّ ثًًَُؾ يُ ًَْىإ َةُيٌ بةُ   

ديهةُوَ،   نشِيين ناآلٍ ْىٍَ يُ ييُنُوَ و ًْاص بةُ طةُقاَطشتىويٌ و يُنذَطة  يُييةُنٌ     
 ثًَهذاداًَْهٌ ًَُٖؼُيٌ ُٖيُ. 

 ُ نًَو يةةُ ػةةًَىَ سَخُٓيًةةُ نىيتىوسيًةةُنإ نةةُ يةةُ تًةةؤسٍ    بةةُثًٌَ سواْطةةُناٌْ يةة
دَسووْؼًهاسيًُوَ طُسضاوٍَ طشتةىوَ و ييةُْطشٍ صؤسيؼةٌ ُٖيةُ، تةُسشيهٌ ًَُٖؼةُيٌ       
ئًؼتًاٍ خُسدًطُسإ بُ ناآلطُيًَهٌ ْىآ، ناسيطُسيًةُنٌ ويَشاْهةُس يةُ دَسووْةٌ َشؤظةٌ      

ْةىٍَ يةُ   (ناآلٍ )ٌ و بُسدَواّ بؤ ٖاوضُسخُدا دادَْآ. بُ ْاضاس ئاًََض ئاوَآلنشدٌْ ًَُٖؼُي
باصاسِدا، دَبًَتُ ٖؤٍ ئُوٍَ نُ وَنى ُْخؤػٌ ئًظهًضؤئًذ يإ خؤػًفتُ يُ ثًَىَْذيٌ طةشتين  

                                                           

( بشيَتًًُ يُ قبىوَيهشدٌْ ثًَىَسَ سَوػتُُْذيًُنإ، بشِوانةإ و ػةًَىَ   Introjection# )دَسووٕ ٖاويَزٍ$ -1
 ضٌَ دَنات.# بإ خىد$بَُٓاٍ # دَسووٕ ٖاويَزٍ$سواًْين ديرتإ )وَنى دايو و باوى( يُ نُتىاسدا، 



 

152 

بُسدَواّ و ثتُو يُطٍَُ ديرتاْذا خؤ ببىيَشٕ. تىاْاٍ ئًَُُ يُ دَيبُطتًَٓهٌ بُسدَواّ بُ ديرتإ ةة 
بةاصاسٍِ و بةاقٌ ييُْةُناٌْ نؤََُيطةٍُ     نُ ُٖس سؤرَ صياتش بُ ٖةؤٍ ناسيطةُسٍ ثًَىَْةذيٌ    

َؤديَشُْوَ يُ بَُٓاوَ صياٌْ يٌَ دَنُوآ ةة بُّ دؤسَ سؤر يُ دواٍ سؤر نَُرت دَبًَتُوَ، و يُ 
ئاناَذا ٖايإ دَدا بؤ طشتُٓ بةُسٍ ريةاًَْهٌ بُسرَوَْذةىاصاْةُ و يًْهةُّ ْابُسثشطةاُْ يةُ       

 بُساَبُس دًْاٍ َاديذا.
نشِيين ناآلٍ ْىآ تًُْا طُسضاوَنٍُ ْاطُسِيَتُوَ بؤ فشيىناسٍ  ٌ بؤسريَطٓاندًا يَُُؾ 

ناسبُدَطتاٌْ باصاسِ. بُ تايبُت ٖؤطشاٌْ ئؤتؤَبًًٌَ طىاسٍ، باؾ دَصأْ نُ ُٖس َىديًًََهًٌ 
ْةةىآ   دَيشِفًًًَٓةةُنٌ تايبةةُتٌ ُٖيةةُ و ٖةةُسوَٖا ئَُةةُؾ نةةُ ئةةُّ دَيشِفًًًَٓةةُ ٖةةَُيطشٍ  

صَتُت دَتىاْني بًًََٔ نةُ يةُ     ًَُٖٓسَ بُ ػًَىَيُى نُ بُ ضؤًًُْتًًُنٌ ناتٌ و صؤستش ُٖوَغ
 ُٖوٍَ بؤ فشؤػُوَ طُسضاوَ دَطشآ.

 
 :زاكَيصةزي كاآلي نوآ

ُٖس ناآليُى بُ دوو ػًَىَ دَتىاْآ ْىآ بًَتُوَ: يُنُّ ئُوٍَ نُ َىديًًََهٌ ْىيٌَ )بُ تُسصيَهٌ 
ُساْةُوَ( بًَتةُ بةاصاسَِوَ. ئةُّ سووداوَ بةُ      ْىٍَ و طُسطىوسًَُِٖٓس يإ بُ طُبو و سواَيُتًَهٌ دآًَٖ

واتاٍ ٖاتُٓ ئاساٍ ًْؼاُْيُنٌ ْىيًَُ يُ رياٌْ سؤراُْدا، نُ بُ طُسجنشِانًَؼةهشدٌْ خُسدًطةُسإ،   
َُيًٌ نشِيًٓإ تًَذا َُٖيةذَخشِيَٓآ. ديةاسدٍَ َةؤد يُنًَهةُ يةُ ًْؼةاُْناٌْ ٖاتٓةُ ئةاساٍ ئةُّ          

ُ سُسَطةةٓانٌ خُسدًطةُس بةةؤ ًْؼةةاٍُْ ْةةىآ،  ًْؼةاُْطُيُ. بةةُ واتايةةُنٌ ديهةُ "َةةؤد" واتةة  
ثُسَطُْذٌْ دووباسَ و غُيشٍ ئريادٍ ًْؼاُْنإ، بةُ َُبُطة  ثًَذاضةىوُْوٍَ واتةا و تًَهةُآلوٍ      
دووباسٍَ ويَُٓنإ. ئَُُؾ ناسيَهةُ نةُ بةؤ بةضؤصٍ خةُسدٌ يةُ ُْٖىونةُدا صؤس طةشيٓط ديَتةُ          

ُنٓؤيؤريهٌ و بةُ ياسَةُتٌ ئةُّ    َؤد ٖةُسوَٖا بُػةًَهُ يةُ ثشؤطةٍُ طؤسِاْهةاسيًٌ تة      0بُسضاو.
طؤسِاْهاسيًُؾ ناسنشدَناٌْ ػتىَُنٌ ْىآ دَبآ يُ ضاوٍَ َؤديًةُناٌْ ثًَؼةىودا ثًَؼةهُوتىوتش    
بًَت. يُ ُٖسدووٍ ئُّ ييُْاُْدا ةة واتُ ُّٖ يُ بىاسٍ ًْؼاُْْاطٌ، ًَُٖؽ يُ بىاسٍ صاْظةتًًُوَ  

دٌْ ضةاى نظةاصيٌ ناسنشدَنةاٌْ نةاآل،     ةة فشؤؾ؛ بؤ ًَٖٓاُْ ئاساٍ واتاطُيًَهٌ ْىآ، يإ فةاَهش 
 يُواُْيُ ثًَىيظت بآ، بُآلّ ًْاص بُ ساسُتٌ صياتش ياخؤ دَييُتٌ ْىيٌَ ًْؼاُْنإ ْآًًََٖتُ ئاساوَ.

دووََني ػًَىٍَ ْىيَبىوُْوٍَ ناآل، طُسَتايًرتَ و ْاطًُٓوٍَ ْاسَِطًٓؼٌ درواستةشَ. يةُّ   

                                                           

 .Wilson ،1975 ((، ويًظؤٕ 1987) ة بشِواُْ ئُّ يًَهؤَيًُٓواُْ: نَُب1ًٌَ
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وَسْةُطريدساو و   ُيًَهٌ ْةىآ، نةَُيو يةٌَ    بًضٍُُ ْىيَبىوُْوَدا، ناآلنةإ بةُ ػةًَىٍَ ػةتط    
ٍَ يةُ داخماْةٍُ دووناْةُ          ًَآلوٍ ْةى ًَىَسُْدساو دَخشَيُٓ بُسضاو )بةؤ يىوْةُ سواَيةُتٌ ثة دَطت
ًَالْةُ يةُ ضةُْذ         ًَؼةاْطُناْذا يةإ ٖةُس ئةُّ ئؤتؤَب ًَآلوفشؤػًًُناْذا، يإ ئؤتؤَبًٌَ يُ ث ث

ٍ صؤس خةاويَين ْةاوٍ يُخضةاَيًَهٌ    يُ ػُقاَُناْذا و يةإ فةُصا  # رياًْإ$سُفتٍُ يُنٌَُ 
ْىآ(. يُّ بىاساُْدا، ػُوقٌ خُسدًطُس تًُْا دَطُسِيَتُوَ بؤ بآ خُوػٌ ئةُو ناآلياْةٍُ نةُ    
ثًَىيظ  ثًًَُتٌ، واتُ دَطُسِيَتُوَ بؤ ناس ُْنشدوويٌ ئُو ناآليةُ و ئَُةٍُ، نةُ بةُ ٖةؤٍ      

يُ ػتُنإ دَنةشآ ضةُْذ دةاس     بُسدَطت ُْنُوتُٓوَ ًَٖؼتُ يُ تىاْاٍ نُّ ُْبىوَتُوَ. بشِيَو
نَُيهًإ يٌَ وَسبطريدسيَت، ئَُُؾ ياٌْ ئُوَ، نُ بُ واتاٍ سَٖاٍ وػُ خُسدٌ ٖةَُيطش ْةني.   
سَْطُ بًَضٌُ ْىٍَ ةة يُ بىاسٍ ناسنشدَوَ ةة باػرت ُْبآ يُ َىديًَُ قُدميًةُناٌْ و تُْاْةُت   

ثًَهشد دَبةآ َاوَيةُى يةُ ثةٌَ      خشاثرتيؽ بًَت. بؤ يىوُْ ئُو ثًَآلواٍُْ نُ ثًَؼرت ئاَارََإ
بهشئَ تا عادَتًإ ثٌَ بهشآ، ئُو ئؤتؤَبًًَُ َىديٌَ ْىيًَُ سَْطُ يُ ثًَهٗاتُيذا طشفتطُيًَهٌ 
صؤس ُٖبآ، يإ يًْهُّ َاوَيُى ثًَىيظت بًَت تا بهشآ بةُ ئاطةاٌْ يًَدةىسِيين ثةٌَ بهةشآ.      

ديهةةُ يةةُ خىاطةةتُناٌْ   نةةاآلٍ ْةةىآ، يُواُْيةةُ بةةآ سؤح و ْةةاَؤ بًَتةةُ بُسضةةاو. يةةُنًَهٌ
خُسدًدىاصٍ، يُطُس بَُٓاٍ ثًَهذادإ و ناسيطُسٍ دووييٍُُْ ًْاصٍ ئًَُُ بةُ تانايةُتٌ و   
دَيبُطتىويٌ بُ ضىاس دَوسَإ يُ ييًَُْهُوَ، و ػايٌ ػاساوَ يُ ناآلٍ ُْنشِاوٍ ْىآ ةةة يةإ   

ُ     واتايُنٌ   بُ نٌ ْىيَةذا نةُ   ديهُ، وَطىَطٍُ طؤسِيين ػةتىَُنٌ بُسدَطةت يُطةٍَُ ػةتىَ
 ديهُوَ، ساوَطتاوَ. ناسنشديَهٌ وَنى يُى بُآلّ بًَضًَُهٌ ْىيًَإ ُٖيُ ةة يُ ييُنٌ 

، تًُْا يُصَت 0ئُّ وَطىَطُ، ًَُٖؼُ بُ خاتشٍ َؤد ًًُْ. دووََني ػًَىاصٍ ْىيَجُسط 
ٌ بشدُْ يُ ناآلٍ ْىآ، ئُو ناآليُؾ   َؤدٍ سؤر بًَت يإ َؤدٍ سؤر ْةُبًَت و   نةاسنشديَه  

 ْىيٌَ ُٖبآ يإ ُْيبآ.
سادَسبشِئ طُباسَت بُوٍَ نُ سَطُ دَسووًًُْناٌْ ئُّ يُصَتُ يُ   ػةتًَهذايُ، نةاسيَهٌ   
طُخت ًًُْ. ػاد بىوُْوَ بُ ناآلٍ ْىآ، دياسدَيُنُ، يُ خؤػًفتُيًُوَ طُسضاوَ دَطشآ. يُ 

، دَتةىاْني ُٖطة    ٍ ْىيَةىَ (يإ ئؤبةزَ )سيَطٍُ خاوَْذاسيَ  يإ نَُيو وَسطشتٔ يُ ػتىَُى 
خىاط  بُسصٍ ُْفع دووباسَ بهُئ. ناتًَو ضاو دَبشِيُٓ ناآلٍ ْىآ، يإ ناتًَو يُ ٖؤمشاْذا 
ويَٓاٍ دَنُئ، ويَُٓ ٖؤػًًُنايإ يُ يُنجاسضُيٌ و سَطُْايُتٌ ديٗاويَزٍ دَنُيُٓ طةُسيإ.  

                                                           

 ( بُ ئَُاُْت طشتىوَ.Christopher booker 1969)يِ يُ نشيظتؤفًَش بىونًَش #ْىيَجُسط $ة صاساوٍَ  1
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وَ طةُسدَطشآ ةةة بةُ    دؤسَ ئُو ويَُٓطُيُ بُ نشدٌَْ نشِئ ةة نُ بُثًٌَ بآ خُوػٌ نةاآل   بُّ
ػًَىَيُنٌ دسوطت و تُْذسوطت سادَطشئ و دواتش يُ ثشؤطٍُ نةشِئ و خاوَْةذاسيَ  و نةَُيو    

ٕ  )وَطشتٔ يُ ناسدا، ئُو ويَُٓطُيُ، دووباسَ  دَسووْٗاويَةزٍ دَنةُئ. ئةُّ     (بؤ ُْفظةٌ خؤَةا
ًًةُ. بةُ   ديٗاويَزيًاُْ نُ طُسضاوَنُيإ يةُ خىػةًفتُيًذايُ، ٖةَُيطشٍ وصَيةُنٌ صؤسيةؽ ْ     

ديهُ ئُطُسضٌ ؛ يُ سَْط و سوو نُوتين ثًَآلويَهٌ ْىآ يإ خُت نُوتُٓ دُطتٍُ  وتُيُنٌ 
ئؤتؤَبًًَُنَُإ سَْطُ ًْطُسايإ بهات، بُآلّ ئاطايًُ نُ ثًَىَْذيًُنايإ يُطٍَُ ناآلٍ ْىيَذا 

 تًُْا ثُسضذاُْوَيُنٌ صؤسنُّ و يواصَ يُ باسودؤخٌ دَسووًُْإ.
خُ دَسووًًُْ، سؤَيًَهٌ بُٓسَِتٌ يُ رياٌْ ٖؤػٌ و ئةابىوسٍ ئًَُةُدا ُٖيةُ و    بُآلّ ئُّ دؤ

نةاسٍ يةُ سادَ بةُدَسٍ نؤََُيطةٍُ تًَشوتُطةٍُ       ئُتىاْشآ بُ يُنًَو يُ ٖؤناسَناٌْ ئًظشاف
بزًََشدسآ. خُسدًٌ صؤسٍ ناغُص و ثالطتًو بُ َُبُط  دسوطت نشدٌْ ػىيَٓطُيًَهٌ ْةىآ  

ا بؤ ئُو نُطاٍُْ نُ ُٖسطًض نشِياسيَهٌ طفت و طؤَيًؽ ْني، يإ بُ يُ نافُ يإ سطتىوساُْناْذ
َُبُط  بُطتُبُْذٍ ْاقابًًرتئ ناآل بُ ػًَىَيُنٌ بُسضةاو و طةُسجنشِانًَؽ، ئُطةُس ئًَُةُ     
ًْاصَةةإ بةةُّ ػةةتىَُنُ بةةآ خُوػةةاُْ ُْبىايةةُ، ُْيةةذَتىاٌْ يةةُ بهًَؼةةهشدٌْ نشِيةةاسدا    

ًَىَيُنٌ ُْسي  بُ ُٖطتًَهٌ ئةايًين دَرًََةشدسآ   ناسيطُسيًُنٌ ُٖبآ. ُٖطتًَو؛ نُ بُ ػ
واتُ ًْاص بُ خىدايُى نُ عُيين سَٖايٌ و نَُاَيُ، بةُّ ػةًَىَيُ يةُ بىوْةُوَسَوَ باسطةاوٍ      

نشدُْؾ دَييُتٌ يُطُس #دًَُدآ$نشاوَتُوَ بؤ دًْاٍ َادٍ، ُٖسضُْذَ قظُنشدٕ يُطُس ئُّ 
ُنٌ ئايًين ُٖيُ و طُسضاوَنٍُ ْاطُسِيَتُوَ ئَُُ ُٖيُ، نُ ئُّ ُٖطتُ، يُ بُٓسَِتذا ضًًُتًً

بةةؤ خؤػةةًفتُيًُنٌ طةةُسَتايٌ و طةةُقآَُطشتىو. بةةُ ٖةةُس ػةةًَىَيُى، ئُطةةُس ْاَاْةةُوآ  
ػىيَٓطُيُنٌ خىداْاطاُْ بؤ ئُّ دَسووُْ دَطتًَىَسُْدساوَ قايٌ بني، ئُو نات دَبآ بةري يةُوَ   

ُ دميٌُْ غُيشٍ خُسدًهاساْةُ، يةُ   بهُيُٓوَ نُ ضًؤٕ دَتىاْني سَْطاوسَِْطًًُنٌ صؤستش بذَيٓ
 نىيتىوسٍ َاديذا.

دَتىاْني بًًََني باػرتئ ثًَطُ بؤ ػت يإ بؤ ئؤبزَيُنٌ ئاسَاٌْ نشاو، طةًَبُسٍ ٖةُس ئةُو    
دةةؤسَ ناسيطةةُستشئ  ػةةتُ يةةإ، ٖةةُس ئةةُو ئؤبةةزَ تًَهَُيهشاوَيةةُ يةةُ ُْفظةةذا، ضةةىْهُ بةةُّ

تىاسيذا ديَتُ طةؤسِآ، ْةُى يةُ درايةُتًٌ     ُٖوَيذاُْناٌْ طُسِاُْوٍَ ػ  ئاسَاٌْ يُ دًْاٍ نُ
يُطٍَُ دًْادا و بُ ػًَىَيُنٌ ناَيفاَاُْ يُ دَسَوٍَ نةُتىاسدا. بُطةتًًََٓهٌ بةاؾ ُٖيةُ بةؤ      
ئُوٍَ نُ داخىاصٍ بؤ ناآلٍ بآ خُوؾ، بُ َُبُط  ثاساطتين ريٓطةُ نةؤْرتؤٍَ بهةشآ )بةؤ     

نشدْةُوٍَ ريٓطةُ، و ئَُيبةُت    يىوُْ يُ سيَطٍُ ضانهشدُْوٍَ ناآل، ثاساطتين ريٓطةُ، ثةاى   
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طُسنُوتين ُٖس ضُػُٓ طُآلَيُيُى يُّ بىاسَدا ثًَىيظ  بُوَ ُٖيُ دُخت بهشيَتُ طُس ضةًَز  
وَسطشتٔ يُ ػاديًُى نُ يُ خاوَْذاسيَ  ناآلٍ ْىيَىَ طُسضاوَ دَطشآ، ْةُوَى يةُ سواْطةٍُ    

ىْهُ ئُّ ضُواػةُ بىوْةُ   سَوػتُُْذياتًَهٌ بُسصَوَ يُطٍَُ وَٖا ضًزَطُيًَهذا ضُواػُ بني. ض
دَبًَتُ ٖؤٍ ئُوٍَ ئُو طُآلَيُ ئاَارَ ثًَهشاواُْ بُ طُسِاُْوَيٌ، يإ بةُ ُٖطةت خىاصيًةُنٌ    

طُيًَهٔ يُ #سيَضاسَ$نًَؼاُْ بًَُٓ بُسضاو. ُْٖذٍَ ناس نُ ئًَظتُ وَنى طُسطُسٌَ يإ  سياصَت
وُْطُيًَو يُ ػًَىاصٍ خُسدٌ، داٖاتًَو يإ يى ثُساويَضٍ نىيتىوسٍ خُسدًذا، سَْطُ وَنى ثًَؽ

نُ َُيًُناٌْ ئًَُُ بؤ ديٗاويَزيًُى نُ طُسضاوَنٍُ يُ خؤػةًفتُيٌ يةُ َُٖبةُس ناآلدايةُ     
يُطٍَُ تًَبًًًُٓناٌْ ثاساطتين ريٓطُ دا طاصطاس دَنا، َُٖيطشٍ بُٖا و طشيٓطايُتٌ بةٔ. بةؤ   

بُسٖةًََُٗٓاٌْ صؤسيٓةٍُ   )ئُو ناسٍَ نُ ئَُشِؤ # سَطُُْنإ$ٍ ئؤتؤَبًًَُ #رياُْوَ$يىوُْ 
ئؤتؤَبًًَُناٌْ َىديًٌَ ثاْضَ تا بًظت طةاَيٌ ثةًَؽ، دَطشيَتةُوَ(، ناسيطُسيًةُنٌ دًةاواص،      

يةُ ئةُصَىوٌْ خُسدًطُساْةذا دًًًََََٖتةُ. ئةُّ      # ئؤتؤَبًًٌَ دَطةتُ دووَّ $يُطٍَُ بريؤنٍُ 
ػتًَهٌ تايبُت بُ تًَطُيؼتُٓ طىسصيَهٌ بٌَ بُصَيًاُْ دَدا يُ ئاسَصووٍ خُسدًطُس بؤ ئُوٍَ 

 خؤٍ ُٖبآ، ئاسَصوويُى نُ ًْؼاٍُْ خؤػًفتُيًُتٌ.
 

 :بةزدةواًي، هة طةِزاني كاآلكاندا
دًا يُ ُٖسضٌ، بُدطىَاٌْ بُ ناآلٍ ْىٍَ و نؤُْيٌ َُٖيطشٍ خًَشاٍ ئُّ ناآلطُيُ، نُ يةُ  

هشاو سَخُٓ دَسووْؼًهاسيًُ نىيتىوسيًُناْذا )يإ يُ نةُتىاسٍ سَخٓةٍُ ُْسيتطةُسٍ تًَهةُيَ    
يُطٍَُ ٖضسٍ دَسووْؼًهاساُْدا( ئاَارٍَ ثًَهشاوَ، برييَهٌ سَوػتُُْذٍ طشيٓطُإ طةُباسَت  

ديهُيؽ يةُ ناسدايةُ نةُ      طُيًَهٌ بُ صؤسيٍُٓ ييُُْناٌْ رياٌْ سؤراُْ ثًَذَدا، بُآلّ تًَبًين
يةاسدٍَ  دَبآ ئاوسِيإ يٌَ بذسيَتُوَ، وَنى ئُوٍَ نُ خىدٍ باصاسٍِ طُسَايُداسٍ يةُ سيَطةٍُ د  

دسوومشةةُ باصسطاًُْناْةةُوَ، طةةُدًَُٓسٍ ضُػةةٓآ طةةُقاَطشتىويٌ و يُنذَطةةتًًُ يةةُ نةةاآل  
 خُسدًًُناْذا.

بُ بشِواٍ صؤسيٍُٓ تًؤسيظًُُْنإ، ًَُالًٌَْ بُسًََُُٖٗٓسٍ دًاواص؛ نُ ُٖس يُنُ ْةاو و  
سومشاْةُ  دسومشٌ باصسطاٌْ تايبُت بُ خؤٍ ُٖيُ و ُٖسوَٖا ٖشورٌَ فشيىدَساٍُْ ويٍَُٓ ئُّ د

بؤ خُسدًطُسإ، بَُٓاناٌْ خُسدًطُسيَ  طُسَايُداسٍ ةة نُ طةؤصَ، ٖةًض ػةىيَٓطُيُنٌ    
تًًَذا ًًُْ ةة ثًَهذيَٓآ و وصَيُنٌ ناسطاصَ نُ يُ طُسووٍ بَُيًَين ثةىو  و خةُسدهشدٌْ يةُ    
سادَبُدَسٍ نؤََُيطٍُ خُسدًطُسيًُوَ ديَتُ نايُوَ. دَنشيَةت ئًظةتًشهاٌَ ئةُّ ضُػةُٓ     
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َوػتُُْذٍ و ثشانتًهًاُْ قبىوٍَ بهشآ، يُ ٖةَُإ ناتًؼةذا ئةُّ سواْطُيةُؾ سَت     سَخُٓ س
ديهُيؼٌ ُٖيةُ. تةُواوٍ     ُْنشيَتُوَ نُ نَُيو وَطشتٔ يُ دسومشٌ باصسطاٌْ ناسيطُسيطُيًَهٌ

يًَهؤَيُساٌْ باصاسِ ئُّ بابُتُ بُ بَُيطُُْويظت دَصأْ نُ خَُيو بُّ ٖؤناسَوَ بةُسدَوأَ يةُ   
طُيًَهٌ تايبُتذا، ضىْهُ دَياُْوآ يُ ضؤْايُتًًُناٌْ َُٖإ ناآل بةُٖشَداس بةٔ.   نشِيين ناآل
ديهُ، نشِياسإ بُ باػٌ دَصأْ نُ ُٖس ناآليُى   ػتًَهًإ ثًَذَدا. بةُّ دةؤسَ،     بُ وتُيُنٌ

خُسدًطُس طىَاُْناٌْ طُباسَت بُ ئُو ناآلطُيٍُ بُسدَواّ دَيهشِآ و ػًُاٍُْ صَسسنشدْةٌ  
 ىآ و يُ ناسيطُسيٌ خشاثٌ دآًَٖإ ًَُٖؼُ خؤ دَثاسيَضآ.دَخاتُ ثؼت ط

دسومشُ باصسطاًًُْنإ، دَيُسِاونًٌَ خُسدًٌ ئؤبزَطُيًَهٌ صيةاتش و دؤساودؤستشَةإ تًَةذا    
نشدٌْ ويٍَُٓ دسومشةُ باصسطاًْةُناٌْ نةاآلٍ َُبُطةت؛ وَنةى       دادََشنًَٓٔ. ُْ تًُْا خُسدٌ

ًَتةُ ٖةؤٍ        ويَُٓطُيًَهٌ ئُبُدٍ و ُْطؤسِ، بطشَ نةُيَ  و وَسطةشتٔ يةُ خةىدٍ ئةُو ناآليةُ دَب
داَشناٌْ ئُّ دَيُسِاونًًَُ. دىتًَو ػُسواَيٌ دني يُ َةؤديًٌَ يًعةايض، دًاواصيًةُنٌ ئةُوتؤٍ     
يُطٍَُ ػُسواَيطُيًَهٌ ديهُدا ًًُْ، َُصٍَ نىونانىوي و ثًجظٌ يةُ ٖةُس ػةىيًََٓهذا وَنةى     

ثةُسَ ثًَبةذَٕ ةةة تةُواوٍ ييُْةُناٌْ      يُنُ، ةة ئُطُس ئُّ ثشَْظًجُؾ تةا سادٍَ َةىَهني   
دؤْاَيذ )يُ بُ ثريَوَ ٖاتين ناسبُدَطتاٌْ سيظتىوسإ  ئُصَىوٌْ ضىوٕ بؤ سيَظتىوساُْناٌْ َُى

تانى َُصٍَ َُٖبُسطشَنٍُ( يُ تُواوٍ دًْادا بُ ػًَىَيُنٌ طُسطةىوسًَُِٖٓس وَنةى يةُنٔ.    
ُْذيَو ثشَْظًجٌ دَسووْٓاطاٍُْ ئُوَ ػتًَهٌ ئاػهشايُ نُ طُْعُتٌ ضًَؼ  ساصسٍ يُ طُس ٖ

ديهةةُيؽ ساوَطةةتاوَ، ثشَْظةةًجطُيًَو وَنةةى يُصَتةةُ ناتًةةُناٌْ خةةىاسدٌْ ضًَؼةة  طةةُسّ   
)وَسطشتين ثًَدؤس يُ َُٖإ ناتٌ داخىاصٍ نشدْذا(، ُٖسوَٖا يُصَتُناٌْ ضًَؼةتًَو نةُ بةُ    

 ُ  ضًَؼةةت يةةُو سيظةةتىوساْطُيٍُ نةةُ  دَطةةت خبةةىسدسآ. طةةُسَسِاٍ ئَُاْةةُؾ، ئَُةةٍُ نةة
بُسًََُُٖٗٓسٍ ضًَؼ  ئاَادَئ بُثًٌَ ضاوَسِواًًُْناٌْ نشِياسَنإ يُنذَطتُ، بُ يُنًَو يةُ  

 ٖؤناسَ طشيٓطُناٌْ طُسنُوتين ئُّ سيظتىوساْطُيُ ديَتُ ئُرَاس.
بُ بشِواٍ صؤسيٍُٓ يًَهؤَيُسإ، يُنًَو يُ ٖؤناسَناٌْ ئٍَُُ نُ بؤضٌ صؤسيٓةٍُ َٓةذاآلٕ   

ًَشظٌ يىوبًةةا دَنةةُٕ، ْةةُطؤسٍِ ئُْةةذاصَ و بًَضةةٌُ ئةةُّ  سةةُص يةةُ ثةةاسووٍ َاطةةٌ و نؤْظةة
ضًَؼتطُيُيُ. بُ ػًَىَيُنٌ ئاطايٌ ئُو ػتاٍُْ نُ يُ سواْطةٍُ َٓذاآلْةُوَ بايةُخٌ ُٖيةُ     

ًَؼةتطُيُيُ، ْةُوَى ئَُةٍُ نةاّ نؤَجاًْةاٍ         ٖاوضُػين ثًَهٗاتةُ و يةُى   َةُصَيٌ ئةُّ ض
يَ  ًَُٖؼةُيًإ بةُ ئةُّ    نُسَطتٍُ ضًَؼ  بُسٌَُٖ ًَٖٓةاوَ. طةُسَسِاٍ ئَُةُؾ ٖةؤطش    

ضًَؼتاُْ دَييُتًَهٌ دَسووْٓاطاٍُْ ُٖيُ طُباسَت بُ يةُنًَو يةُ ٖؤنةاسَ ػةًُاُْيًُناٌْ     
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يُنذَط  ئُو ناآلطُيٍُ نةُ دسومشًَهةٌ باصسطةاٌْ    .وَفاداسٍ نشِياساٌْ بُسَُُٖ ْاطشاوَنإ
نُسدا تةُبايٌ ُٖيةُ،   تايبُتًإ ُٖيُ، يُطٍَُ خُياَيجُسوَسٍ طُباسَت بُ ئؤبزٍَ دايهاٍُْ تًَش

ًَُةُوَ ْةاطؤسِآ و بةُ سووداوٍ           ئؤبزَيُى نُ طظةت بةىوٌْ بةؤ ًًْةُ و بةُ داخىاصيًةُناٌْ ئ
رَٖشاويٌ بةىوٕ بةُ     ضاوَسِواًٌْ ُْنشاو و ْاخؤؾ ػاطُػهَُإ ْانات. تشطٌ ثاساْىويايٌ، يُ

آلُْيةُ يةُ   دَط  دايهًَهٌ دَيجًع و نًُٓيٌ، طُسَتايًرتئ دؤخٌ دَسووٌْ دَيُسِاونًٌَ َٓذا
طؤسِيين يُْاناوٍ ضًَؼتًاْذا. بَُيطُيؽ ُٖيُ بؤ ئٍَُُ نُ طةُوسَنإ نةَُرت دَنُوْةُ ريَةش     
ًًَُى و ُٖس بةُّ ٖؤيةُؾ نةَُرت ضةاوَسِواٌْ دَنةشآ نةُ يةُ خةُسدًٌ          سنًَفٌ وَٖا دَيُِساون
سؤراُْياْذا خىاصياسٍ يُنذَط  بٔ. دًا يَُُؾ، يُ نؤََُيطُيُنذا نُ ٖةَُىو ػةتًَو بةُ    

ٌ دَنُويَتُ بُسدَطت. ئَُُ خىاطتًَهٌ بُ ُٖقُ نُ بتىاْشآ ٖةُس ئةُصَىوًَْهٌ ػةايٌ    فشَي
دووباسَ ئافشاْذُْوَ بهشآ )ُٖسضُْذَ نُ ئُّ ناسَ  ًَُٖٓس بُثًٌَ وسدَناسيًُ دىاٌْ ْاطاُْناٌْ

ناسًَٖٓاٌْ دسومشةُ باصسطاًًْةُنإ يةُنًَو يةُ      تا سادَيُى ضًًُتًُنٌ طُسِاُْوَيٌ ُٖيُ( و بُ
 ناٌْ طُيؼ  بُّ خىاطتُيُ.سيَطُ

ًَىَيُنٌ تايبةُت تةًُْا وَيُٓيةُنٌ دايهاْةُ ْاخُْةُ         ْاو و دسومشُ باصسطاًًُْنإ بةُ ػة
ػىْاطةٌ نؤَجاًْانةإ دَتىاْةآ ٖةَُيطشٍ      (1991)ٖؤػُوَ. بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَنٍُ ويَشًِْو 

يةاس؛ سَْطةُ   خُياَيجُسوَسٍ طُباسَت بُ دايو و باونًَهٌ دَيظةؤص بةآ، بةُ ػةًَىَيُى نةُ نشِ     
ٍ نؤَجاًْةا ريَشدَطةتُناٌْ يةإ بُسَُٖةُناٌْ، و     #طُسثُسػةت $نؤَجاًْايُنٌ طُوسَ بةُ  

خُسدًطةةُساٌْ ناآلنةةاٌْ خةةؤٍ بضاًَْةةت. نُطةةًَو نةةُ وَٖةةا # طُسثُسػةة $ٖةةُسوَٖا بةةُ 
ًَٓاْةُناٌْ دَو         سواْطُيُنٌ ُٖيُ يُ ٖةُْطاوٍ دوايًةذا وا دَصاْةآ نةُ يةُ دًْةاٍ بُسَُٖٗ

ُ سَطةةُْايُتًًُنٌ بَُٓاَيةةُيٌ و يًَهضةةىوًَْهٌ خضَايةةُتًٌ ُٖيةةُ  نؤَجاًْايةةُدا، ضُػةةٓ
)دَطُسضٌ دَّ يًَهضىوُْ يُ تُسسٌ ئؤتؤَبًًَُ طىاسيًُناْذا بُ سووْةٌ بةُدٍ دَنةشآ(. بةُّ     
دؤسَ دَنشآ نُ وَفاداسٍ بُ بُسَُُٖناٌْ نؤَجاًْايُى بُ ضُػةًَٓو قبةىوَيهشدٌْ ُٖطة     

، يإ بُ دُخت نشدٕ يةُ طةُس ٖةؤطشيَ     (ًَُٗٓسدايُ ًَْىإ خُسدًطُس و بُسَُٖ)خضَايُتٌ 
 طايسيًُنٌ دَطُآلتذاس و بُخؼُسدا بضاْشآ. نشِياس يُطٍَُ باوى

بؤ تًَطُيؼ  يٍَُُ نُ ْىيَدىاصٍ يُ سادَبةُدَس،   ناسيطُسيًةُى يةُ دَسووْةذا بةُدآ       
يةُ ًََزيٓةُ    دًًٌََََٖ ةة دَسووًَْو نُ يُ بُساَبُسٍ طُسنُوتين ػتىَُنٌ ْىٍَ بُ طُس ئؤبزَ

ةةةة، طةةُسَسِاٍ يًَهذاْةةُوٍَ سادٍَ   دَسووًًُْناْةةذا بةةُ ػةةًَىَيُنٌ عُدىويْةةُ نؤَيٓةةادات 
ديهُيؽ ُٖيُ: دَتىاْني بُ وسدٍ بشِوآًْةُ   ناسيطُسيَ  ْاو و دسومشُ باصسطاًُْنإ سيَطُيُنٌ 
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َْذيًةُ  ثًَهذاداُْ ًَُٖؼُيًُناٌْ ًَْىإ ئؤبةزٍَ نةؤٕ و ػةتىَُنٌ ْةىٍَ، و بًَةًَني نةُ ثًَى      
ًَُٖٓس و بُسبآلوَ دَسووًًُْناٌْ ئًَُُ، ُْتًُْا ُٖسطًض يُريَش ػُثؤيٌ ُٖسدَّ ثُسَطًَين  ػايٌ

باصسطاًْذا ْاخٓهآ، بطشَ سَْطُ سَوػتطُيًَو بؤ يُ ْاوبشدٕ و يُ برينشدٌْ نةاآلٍ ْةىآ و ْةُ    
 .ْاطشاوَ بذؤصيَتُوَ

َنةاٌْ َُٖيبةزاسدٌْ نةاآل بةري     دؤسَ ُٖوٍَ دَدَئ بُ ػةًَىَيُى يُطةُس نةاآل و ثًَىَس     بُّ
بهُيُٓوَ، تانى ثًَهذاداُْناٌْ ًَْىإ ناآلٍ ْاطشاو و ناآلٍ ضانرتَإ، بؤ نُّ بهاتُوَ. سَْطُ 
ئاطايًرتئ سَوػت بؤ ئُّ ناسَ، دسوطتهشدٌْ ػىْاطًَو بًَت بؤ ناآلٍ ْةىآ، بةُ دةؤسآ نةُ     

 ثًَىَْذيٌ بذسيَتُوَ بُ ناآلٍ نالطًهُوَ.
 ُ ُ        بَُيطُُْويظةتُ باْط ًَُٓدا ناسيطةُسٍ دَبةآ و بةؤ يىوْةُ ية ضةةاينًًُ   ػةُ يةُّ بُطةت

دا، نُ بابُتُنُيإ ئاوسِداُْوَيُ يُ سابةشدوو، ئةُّ ناسيطُسيًةُ دَبًٓةشآ. دوو      سيَهالًًَُنإ
يىوُْ يُّ ضُػُٓ ضاينًًاُْ نُ يُدوايٌ يُ بُسيتاًْادا ناسٍ يُطُس نشاوَ، باْطُػُ بؤ ْةاٌْ  

ُٖسضُْذَ ًٖض ناّ يُّ بُسَُٖاُْ بُ ساط  ثًَىيظت ْانات،  ٖايٓتظُ،$و طىوثٌ # ٖؤيع$
بُ طىُْتٌ و ُْطؤسِدساو خبشيَتُ بُسضاو، ضىْهُ ًََزووٍ بُسًََُٖٗٓاًْإ يُ تٌَُُْ صؤسيٓةٍُ  
ئًَُُ صياتشَ. يُّ يىوُْطُيُدا، يُ باتٌ خظتُٓ بُسضاوٍ ويَُٓيُى يةُ بةُسدَواٌَ دسيَةزَداٌْ    

ًََزووٍ نُتىاسٍ ئُو ناآليُ نَُيو وَسدَطريدسآ. يىوٍُْ باػرتٍ ضؤًًُْتًُناٌْ ناآليُى، يُ 
ئُّ ػًَىَ باْطُػُنشدُْ دوايًُ، ئُو سيَهالَاُْيةُ نةُ دةُخت دَنُْةُ طةُس تايبُمتُْذيًةُ       

َنةةاٌْ نةةاآلٍ ْةةىآ )  ئؤتؤَبًَةةٌ بًَةةت و   ْةةُسّ نةةُسَوٍَ َةةىو(. يةةُّ دةةؤسَ #سَطةةُٕ$
ُ ئُو دَيًٓايًٍُ نُ بُسًََُُٖٗٓسإ يُ تُقُي سيَهالَاُْدا، َُبُطت ئُوَيُ خُسدًطُس بطات

بؤ ًَٖٓاُْ ئاساٍ ناآليُنٌ ْىيَرت و باػرت، ُٖسطًض ْاياْةُوآ تايبُمتُْذيًةُ ثًَؼةىوَناٌْ ئةُو     
 ناآليُ يُ ْاو بُسٕ، بطشَ دَياُْوآ، َُٖإ تايبُمتُْذيًُ ثًَؼىو و باػُ سابطشٕ. 
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ًٌ ناآلٍ ْىآ، طُسجنُإ بؤ ئاَيؤصيًةُى بهةًَؽ دَنةات، نةُ طةُسَسِاٍ      دَيُسِاونًٌَ خُسد
َُٖىو ػتًَو ييُْطُيًَهٌ ٖاوبُػًؼٌ يُطٍَُ ئُّ دَيُسِاونًًَُدا ُٖيُ. ئُّ ئاَيؤصيًةُ سَْطةُ   

دَسووْؼةًهاسيؽ بؤضةىوْطُيًَهٌ تايبةُتٌ     َُٖيطشٍ بُٓسَِتًرتئ بايُخ بًَت يةُ خُسدًةذا و  
دَسبشِئ ُٖيُ. ئُو ئاَيؤصيًٍُ َٔ َُبُطتُُ، ثًَهذاداًَْهُ يُ   بؤ (ئاَيؤصيًُ)طُباسَت بُ ئُو 

ًَْىإ َُيٌ و ئاصاسٍ ويزداْذا. يُ بًظت طاَيٌ سابشدوودا ًْطُساًْطُيًَهٌ دؤساودؤس طُباسَت 
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ًَزيٓةٍُ ئةاصاسٍ ويةزدإ يةُ           بُ ئاَيىودَيٌ ريٓطُ، سَُْٖةذيَهٌ ْةىيٌَ داوَتةُ ْةُسي  يةُ َ
يُى نُ بشِيَهًإ نُتىاسبًٓاْةُ و بشِيَهةٌ ديهُػةًإ خُياَيًًةُ. ئةُّ      خُسدًطُساْذا، بُ ػًَى

ُٖطت بُ تاواْهشدُْ، ٖؤناسطُيًَهٌ دؤساودؤسٍ ُٖيُ. ديؼتًَش يةُ يًَهؤَيًُٓوَنةٍُ خؤيةذا    
وَنةى يةُنًَو يةُ    # باسٍ قىسطٌ رياٌْ ئاطةىودَ $طُسجنٌ بشِيىَتُ ئاطايؽ يإ خؤٍ طىتٌُْ

ديَتُ بُسضاو نُ يُنًَو يُ ئاَاجنةُناٌْ يًَهؤَيًُٓوَنةٍُ،    طُسضاوَناٌْ ئاصاسٍ ويزدإ. وَٖا
دؤصيُٓوٍَ وَٖا سيَهاسطُيًَو بىوَ بؤ خظتُٓ باصاسٍِ ػتىَُى، بُ ػًَىَيُى نُ ئاصاسٍ ويةزإ  

 يُ خُسدًطُساْذا دابُصيًََٓتُ خىاستشئ ئاط  خؤٍ.
نُ بُ طؼتًٌ بةُ   ئَُيبُت ئاصاسٍ ويزدإ تًُْا يُ خُسدًٌ ناآلطُيًَهُوَ طُسضاوَ ْاطشآ

يتًَهٌ صياديٌ ديَُٓ ئةُرَاس، يةإ بُسٖةًََُٗٓاًْإ ثًَىيظة  بةُ ويَشاْطُسيًةُنٌ       تُدَُى
ثاطاوَُٖيُٓطشَ يُ ريٓطُدا، بطشَ خُسدًٌ ئُو ػتىَُناُْؾ نُ سَْطُ صؤسيٓةٍُ خةَُيو بةُ    

ةةة ئةُّ    ثًَذاويظتًًُنٌ بآ صياٌْ بضأْ بؤ رياًْإ ةة يإ يًْهُّ بُ ػةًَىَيُنٌ ْاخىدئاطةا  
ُٖطتُ ديًََٓتُ ئاساوَ. يُّ دؤخُدا ُٖط  تاوإ بُسٌَُٖ خُياَيجُسوَسٍ خُسدًطُس طُباسَت 
بُو نُطاٍُْ نُ يإ بُ ٖؤٍ بُٖشَداس ُْبىوٕ يُو ناآلطُيُ يإ يُ ييُٕ ئُو نُطاٍُْ نُ بةُ  

 دووٍ بُدَطتًَٗٓاٌْ ئُو ناآلطُيُوَ بىوُْ صياًْإ يٌَ نُوتىوَ.
ٍ ويزدإ ُْ يُ خُياَيجُسوَسيًُوَ، بطشَ يُ ساطتًًُنٌ تُواو بُسضةاوَوَ  بشِآ ناتًؽ ئاصاس

طُسضاوَ دَطشآ. بؤ يىوُْ، نُطًَو نُ يُ ناتٌ خىاسدٌْ ْةاٌْ بُياًْةذا ناطةُيُنٌ ثةشِ يةُ      
ػؤسبا يُ طُس يثُسٍَِ سؤرْاَُيُى دادَْآ، و ضاوٍ بُ ويٍَُٓ َٓذاَيًَو دَنُوآ نُ يُ دٌََ 

ًََض يةُ   َُسطذايُ و دَنُويَتُ ًََضُ  بريٍ ياسَُتٌ بُ قاتٌ يًَذساوَنإ. دواتشيؽ ناتًَو نُ 
ػؤسبا نُ دَخىاتُوَ، بري يُوَ دَناتُوَ نُ ئايا بُسَ ثًَؼةىوَناٌْ بَُٓاَيُنةٍُ ةةة نةُ بةُ      
بؤضىوٌْ ئُو يُ تىاْااتًَهٌ نَُرت بُٖشَداس بىوُْ و رياًَْهٌ درواسيإ ٖةُبىوَ ةةة بةؤ ْةاٌْ     

د. ئاطايًُ نُ ئًَُُ صؤس بري يةُّ دةؤسَ بابُتاْةُ ْانُيٓةُوَ و ٖاونةات      بُياٌْ ضًًإ دَخىاس
يُطٍَُ خًَشايٌ ناسٍ سؤراُْدا، بُ صوويٌ فُساَؤػًإ دَنةُئ. دًةا يَُةُؾ، ٖةُس ناتًَةو      
ضًَؼت دَخؤئ، ئُو برياُْ دووباسَ يُ ٖؤمشاْذا صيٓذوو دَبُٓوَ و ناسيطُسٍ دادًََُْٓ طُس ْإ 

 خىاسديإ. 
طُيؼتىوَتُ بُسصتشئ ئاطة  طُػةُ،   # يًَهؤَيًُٓوٍَ خىاطتُنإ$اتًَهُوَ نُ بُآلّ يُ ن

ئةةُّ ضُػةةُٓ يةةُ ئةةاصاسٍ ويةةزداٌْ خُسدًطةةُسإ يةةُ َُٖيظةةُْطاْذٌْ بةةاسودؤخٌ بةةاصاسِدا،   
يًَهذاُْوَيُنٌ ئُوتؤٍ يُطُس ُْنشاوَ و يُ نُتىاسدا سَْطُ بتىاْني بًًََني نُ ُٖسطًض بُ تُواوٍ 
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وَ. ْابآ يُ بةري بهةشآ نةُ ئةُّ سَُْٖةذٍَ خةُسدٌ، ٖةُسوَٖا ػةاساوَ         وسد يًٌَ ُْبىويُٓتُ
َاوَتُوَ. بابُتُ بُسضاوَناٌْ ئُّ بُطتًَُٓ بشيَتني يُ تشغ يُوٍَ نُ ئؤبزَ خؤػُويظتُنإ بُ 
ػًَىَيُنٌ ضاسََُٖيُٓطش يُ ْاو ضىوبٔ، يإ ئُوٍَ خىػو يإ بشايُى يُ َافةُناٌْ خةؤٍ بةُ    

ًَُٖٓس بؤ تانُنُغ ديظاُْوَ  ابٔ. ئُطُس دَيُسِاونًٌَ دووسَثُسيَضٍػًَىَيُنٌ صاَيُاُْ بآبُؾ نش
نُسَوَ، ػًَىاصطُيًَهٌ طاناستش يُّ بابُتاُْ دَتىاْآ تشغ يُ خُطاوٍ،  ببًَتُ تشطًَهٌ وَسَِغ

رَٖشاوٍ بىوٕ، تًاضىوٕ و تًُْا نُوتٔ بًَت، يإ تشغ يُ ضاسَْىوطًَهٌ تشطٓانٌ ديهُ بًَت، 
تًَو بًَتُ بُسضاو نُ بُ ٖؤٍ خُسدًٌ بةآصَسَس  َىداصااُْوَ سَْطُ وَنى نُ يُ سواْطٍُ بًُٓس

ًَهٌ يُ سادَ سريطو ئاطايٌ ناآليُى ٖاتىوَتُ ئاساوَ، بُآلّ يُ خُياَيٌ تانُنُطذا ْىاْذُْوٍَ 
 بُدَس بىوَ.

ئُّ دياسدَيُ دَنشآ خىيَٓذُْوٍَ دؤسادؤسٍ يُطُس بهشآ، وَنى ئُوٍَ نةُ بةُ سَُْٖةذٍ    
ٖةُسوَٖا بةؤ فةاّ نشدْةٌ ٖؤنةاسٍ       0ْائُقآلٌْ ييُْطشٍ يةُ ريٓطةُ، بضاْةشآ.   ْاخىدئاطا و 
يةُّ طةاآلٍُْ دوايًةذا، دَبةآ     # تشغ و دَيُساونآ يُ رَٖشاوٍ بةىوٌْ ضًَؼة   $ثُسَطُْذٌْ 

طُسْر بذسيَتُ ئُّ ٖؤناسَ. يًَهذاُْوٍَ باسودؤخٌ ئةُو نُطةاٍُْ نةُ تىوػةٌ ئةُّ تشطةُٕ،       
سواَيُت ديظاُْوَ تىوػٌ ئُّ تشطُ ثاساْىويايًُ بىوُْتُوَ نةُ  بشِيَهًإ بُ   ثًؼاْذَسٍ ئُوَيُ 

دَطتذسَيزٍ نشدْةٌ صؤس )بةؤ طةُس َةشؤظ( نةاسيَهٌ نةشدووَ نةُ دايهةٌ طشوػةت بهُوَيتةُ           
 تؤَيُطُْذُْوَ يُ َشؤظ.

يُّ باطُدا ضُػُٓ دؤساودؤسَناٌْ دَيُسِاونًَطُيًَو نُ ثًَىَْذيًإ بُ ثًُطُيًَهٌ دًةاواص   
ًًُوَ ُٖيُ وبُثًٌَ تًؤسٍ دًاواص و بُ ػًَىَطُيًَهٌ دًاواص دَسَةإ دَبةٔ   يُ طُػٍُ دَسووْ

ئاَارٍَ ثًَهشاوَ. ثًَىيظت ْانات يُّ بىاسَدا داواٍ يًَبىسدٕ بهشآ، ضىْهُ ئُّ دَيُسِاونآطُيُ 
يُ ناتٌ سووداًْاْذا بُ ػًَىَيُنٌ ثشانتًهٌ فةؤسٌَ نؤَةَُيًَهٌ ػةًَُراو و تةا سادَيةُنًؽ      

خؤيإ نُ باػرتئ ػًَىَ بؤ ئاَارَ ثًَهشدًْإ، بُناسًَٖٓاٌْ صاساوٍَ طؼتًٌ  طُسَتايٌ دَطشُْ
 ئاصاسٍ ويزداُْ.

يُّ دَيُسِاونآطُيُػذا ةة وَنى ثًَهذاداٌْ ًَْىإ ناآلٍ ْىآ و ناآلٍ ْاطشاو ةة وَٖا ديَتةُ  
                                                           

1-       ٌ  – Janine chasseguetبؤ صاًْاسٍ صياتش يُّ بىاسَدا، دَتةىأْ بشِوآْةُ راْةني ضاطةًَطًَت ةةة مسريطًَة

Smirgel 1986)ًُٓوَنٍُ تًُْا طُباسَت بُ ثاستُ طُوصَناٌْ ئَُيُاًْايةُ و ُٖطة    (، ُٖسضُْذ نُ يًَهؤَي
عُصابٌ ويزداٌْ َُطشَفطُسإ تًُْا ثًَىَْذيٌ دَداتُوَ بُ نُتىاسَ ًََةزوويٌ و غةُيشٍ ويَٓةاٍ )ريٓؤطةايذٍ     

 ُْوَ.دىويُنُنإ يُ ييُٕ ئَُيُاًًُْناُْوَ يُ دووََني دُْطٌ دًٗاًْذا ( ُْى بُ ييُُْ طؼتًًُناٌْ دَسوو
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، بُسضاو نُ باْطُػُ نشدٕ يُ طةىنٓايًذإ بةُ خُسدًطةُسٍ صاّ يًَهةُوتىو سؤَيًَةو دَطًَةشِآ      
ئةاصاسٍ ويةزدإ ُٖيةُ. يةُ بشِيَةو يةُّ         ضىْهُ صؤسيٍُٓ سيَهالَُنإ بُ سووٌْ ئاَارَيإ بةؤ 

سيَهالَاُْدا ئُّ ناسَ يُ سيَطةٍُ َُٖيدِشاْةذٌْ ػؤسِػةًَهٌ ػةُٖىاًًُْوَ دَيتةُ ئةاساوَ )بةُّ        
، بُآلّ صؤسيٍُٓ نات دَقةٌ سيَهةالّ بةُ    #(قُيذٍ ًًُْ، تؤصيَهًؽ بُ خؤتا بطُ!$سطتُوَ نُ 

اوٍ ئاَارٍَ بؤ بابُتٌ ئاصاسٍ ويزدإ ُٖيُ، بُّ َُبُطتُ نُ طُسطُخ  ئُّ ُٖطتُ يُ ساػه
خُسدًطُسدا ًََُْٓآ يإ بؤ ئُوٍَ يُطٍَُ َُيًٌ تىْذ بُ خُسدًذا طاصطاس بًَت )ئُّ ضُػةُٓ  

ٍ دسَْذَ بُ َُبُط  َىداصاتٌ تةاى،  #بإ خىد$ناسنشدٍَ باْطُػُ، وَنى ئُوَيُ نُ ضًؤٕ 
ريؤدٍَ ْاثانًُتٌ و َُتشطٌ دَنا تةانى ًْؼةاٍُْ ُْخؤػةٌ وَطةىاغ يُطةٍَُ      بري و ٖؤػٌ ط

َُيًٌ يُ سادَ بُدَسٍ دٓظًذا ثًَىَْذٍ بذاتُوَ(. بؤ يىوُْ، سيَهالَُنٍُ فىيهع ظاطؤٕ يةُ  
وَٓةذاَيًَو ًْؼةإ   # ئًَُُ َشؤظُإ بؤ طشيٓطرتَ تا َاػًَٔ$بُسضاو بطشٕ نُ يُ دَقًذا وتشاوَ 

ٌ ًْطُساٌْ ًَُٖٓس يُ بُسدَّ ئؤتؤَبًًًََهٌ فؤيهع ظاطؤْةذا ساوَطةتاوَ.   دَدا نُ بُ ػًَىَيُن
تُواوٍ ئُو ُٖطتُ بآسَِتًًُ َُسطباسٍَ نُ بشِيَو داس دَنُويَتُ دَيٌ يًَدىسِاُْوَ، يةإ ئةُو   
تشطٍُ، نُ صؤسيٍُٓ نات يُ خؤياْذا ُٖط  دَنُٕ، ُٖسوَٖا بُ تايبُت ئُو سواْطُيُ نُ بُ 

ُ يُطٍَُ ثُسوَسدَنشدٌْ َٓذاآلْذا و دَوتشآ نةُ تايبُمتُْةذيٌ يًَدىسِاْةُ.    صاساوَيُى ضُواػُي
ويٍَُٓ طُسَوَ طُسجنٌ ئاطاٖاٍُْ ئًَُُ بُ ػًَىَيُنٌ طُسطىوسًَُِٖٓس بؤ تُواوٍ ئُّ بابُتاْةُ  
سادَنًَؼآ، بُآلّ ئُو سطتُيُ نُ يُو سيَهالَةُدا ْىوطةشاوَ ديظةاُْوَ دَيًٓاَةإ دَنةا، بةُ       

طشيٓطايةُتٌ  $ْني نُ ئُو ويَُٓيُ نايٍُ بُ وػُ نشدووَ و تًُْا واتاٍ يةُفضٍ  تش دَصا وتُيُنٌ
ناٌْ (ئاطايًُ)دا ًْؼإ داوَ و بُ بُسدَْطُناٌْ دََيًَت نُ دَيُسِاونآ #َشؤظٌ بُ طُس َاػًَٔ

ئًَُُ يُ بُساَبُس نىػُْذَيٌ ئؤتؤَبًٌَ؛ فؤيهع ظاطؤٕ ْاطشيَتُوَ. بُّ دؤسَ ئُّ سيَهالَاْةُ  
ىَ دًََْٔ بؤ دَسبشِيين ئاصاسٍ ويزدإ، تا يُ ُْٖطاوٍ دواتشدا ئةُّ ُٖطةتَُإ تًَةذا    ثاَيُإ ثًَ

 نؤْرتِؤٍ بهات.
دًاواصٍ ًْؼاٍُْ ُْخؤػٌ وَطىاغ يُطٍَُ سيَهالَُ باصسطاًًُْناْذا ئَُُيُ نةُ ئةُوََيٌ   

  َُنإ يُدَسدًَُٖٓسَ، يُ ساَيًَهذا دووٌَُٖ بُ ػًَىَيُنٌ ئاطايٌ وَٖا ًًُْ )بشِيَو يُ سيَهال
يًْهُّ بُ سواَيةُت ةةة     سواْطٍُ خَُيهُوَ دَسدًَُٖٓسٕ، بُآلّ ٖؤناسٍ دَسبشِيين ئُّ ئًَؼُ ةة

وَ ريَش ثآ نُوتين سَوػتُُْذياتٌ طؼتًًًُ، ُْى ئةُوٍَ نةُ ئةُّ سيَهالَاْةُ دَبٓةُ ٖةؤٍ       
   ُ ين نُطةاًَْهٌ صؤسٍ بةؤ نةشِي     درواصٍ دَسووٌْ(. سيَهالٌَ ئاَارَ ثًَهةشاوٍ طةُسَوَ سَْطة

فةةؤيهع ظةةاطؤٕ سانةةًَؽ نشدبةةآ و سَْطةةُ وَٖةةاؾ ْةةُبآ، بةةُآلّ بابةةُتٌ طةةشيٓطرت،        
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ناسيطُسيًُنُيُتٌ بُطُس تُواوٍ يًَدىسِاْذا. سَْطُ بشِيَو يُ يًَدىسِإ نةُ فةؤيهع ظاطؤًْةإ    
ًًُْ، بُ ديتين ئُّ سيَهالَُ ُٖطتًَهٌ ساصٍ بىوٕ بهُويَتُ دَيًاُْوَ، ضىْهُ بُ خؤيإ دََئًَ 

ؽ بُ َظؤطُسيًُوَ دَتىأْ َشؤظ يةُ َاػةًَٔ بةُ طةشيٓطرت بةضأْ، بةُآلّ ئُطةُس        نُ ئُواًْ
ويَُٓيُنٌ باؾ بؤ ئُو سيَهالَُ َُٖيُٓبزيَشدسايُ، ُٖط  ًْطُتًعًإ طةُباسَت بةُ يًَدةىسِئ    

 تًَذا صؤستش دَبىو.
 1991طُسَسِاٍ ئَُُ، ئُّ ػًُاُْيُؾ ُٖيُ نُ سيَهالٌَ ئاَارَ ثًَهشاو )نُ يُ طاَيٌ 

بُسبآلوٍ بُ ػًَىٍَ ثؤطتُس و يُ سؤرْاَُناًْؼذا بآلو نشايُوَ( تُْاُْت يُو نُطاُْػذا  بُ
نُ نشِياسٍ ئؤتؤَبًٌَ ْني و سَْطُ تًُْا ضاويَو يُ طُس ئُّ ويَُٓطُيةُدا خبؼةًَٓٔ ناسيطةُس    
 بًَت. يُنًَو يُ تايبُمتُْذيًُناٌْ ثشِوثاطُْذَ نُ دَبًَتُ ٖؤٍ طشيٓطايُتٌ يُ يًَهؤَيًُٓوٍَ

نىيتىوسيذا، ئاَادَطٌ ًَُٖؼُيٌ سيَهالَُ باصسطاًًُْناُْ يُ ػىيَُٓ طؼةتًًُناْذا. ئةُّ   
نَُيو وَطةشتٔ يةُ     سيَهالَاُْ دًا يُوٍَ نُ ثشِوثاطُْذَ بؤ   ناآليُنٌ تايبُت دَنُٕ، بُ

ويٍَُٓ ثشِؤفًَؼٓاٍَ، و ناسيطُسٍ داُْس، نُ يةُ طةُس بٓةَُاٍ بابُتطةُيًَهٌ دَسووْٓاطةاُْ      
َٕ، طُآلَيُيُى بؤ ناسَناٌْ ئًَُُ دادَسِيَزٕ. ئُو بابُتاٍُْ ئاَارَيإ ثًَهشا داٖاتٌ ساوَطتاو

سيَهالَُ باصسطاًًُْنإ ْني. بةُ وتُيةُنٌ ديهةُ، ػةًَىاصَ دؤساودؤسَنةاٌْ ْاتةُْاًٌٖ و       
ُٖط  بُخًًٌَ و ئاصاسٍ ويةزدإ، يةُ سيَطةٍُ ْىوطةُساٌْ خَُيُتًَٓةُسٍ، سيَهالَُناْةُوَ       

خَُيهذا، بُآلّ ئُوإ ئُّ بابُتاُْ بُ ػةًَىَيُى ْاَيًَٓةُوَ نةُ ببًَتةُ ٖةؤٍ       ْاطُثًَٔ بُطُس
تًَطُيؼتًَٓهٌ ثًَىَس يُ دَسووٕ و نؤََُيطُ، ئَُيبُت بُستُسَف نشدٌْ طشفتُنإ َُسدًَهُ 

 بؤ خُسدًٌ ناآل.
ضاينًًُ ثشِوثاطُْذَيًُ دوايًةُناٌْ نؤَجاًْةاٍ بًَٓتةؤٕ ةةة نةُ صؤس دةآٍ طةُسجنٌ        

نىيتىوس بىوَ! ةة ياسَُتٌ دَدا بُ فاَهشدٌْ ئُّ باطُ. ْاوَسؤنٌ ئُّ ثؤطتُس  ساظُطُساٌْ
    ُ دَسد و سَْةر و دورَٓايةُتٌ     و ئاطاداسيًاُْ تًُْا بشيَتًًُ يةُ ويَُٓطةُيًَهٌ سانًَؼةُس ية

دؤساودؤس )وَنى ويَُٓيُنٌ خىيَٓاوٍ طُسباصيَهٌ بؤطًٓايٌ نُ يُ ػُسِدا نىرساوَ(. بَُيطةُ  
ؤَجاًْاٍ بًَٓتؤٕ بؤ بُناسطشتين وَٖا ويَُٓطُيًَو بُّ دؤسَ بىوَ، نةُ ئةُّ   ًَٖٓاُْوَناٌْ ن

يؤتؤثًاٍ دًْاٍ باصسطاٌْ نُ تًًَذا دَوتةشآ، ػةُسِيَو بةىوٌْ    $نؤَجاًْايُ ويظ  ئَُُيُ 
ًًُْ، بُدآ بًَٗآل... و ُٖوَيبذا ناسيَو بهات نُ بابُتُ طشيٓطُنإ باطٌ يُطُس بهةشآ...  

َُيو ساثًَضٌ قظُ نشدٕ يُطةُس ئةُّ بابُتاْةُ بهةات، ئةُو نةات       ئُطُس ئُّ نؤَجاًْايُ خ
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، وتُبًَزٍ نؤَجاًْاٍ بًَٓتؤٕ، وَسطرياو 0)وتُناٌْ َاسيٓا طايْ  #ناسيَهٌ ثريؤصٍ نشدووَ
 (1994، 2يُ وتاسٍ نايف

دَنشآ بَُيطٍُ يُطُس بًَٗٓشيَتُوَ نُ ئُّ ضُػُٓ سيَهالَاْةُ َةُيًٌ نةَُيو وَطةشتٔ يةُ      
ْاو دَبُٕ و طُسجنُإ بةؤ ُْٖةذآ    نُتىاس يُ  ُ ػًَىَطُيًَهٌ ئاػٓا و دووس يُطىتاسٍ خُسدٌ ب

ًَةىإ نايةُ دًاواصَنةاٌْ رياْةذا         ًَىَْةذٍ ْ ًَٓاُْئاساٍ طؤِساْهةاسيٌ يةُ ث ًَضَنٌ بؤ ٖ تىاْاٍ ٖ
سادَنًَؼٔ نُ يُ بىاسٍ طًاطًًُوَ تىاْاطُيًَهٌ طُيشٕ. ئُّ طؤسِاْهاسيًُ ثًَهًَُٗٓسٍ بُػًَو 

ًًُ طؼتًًًُنأْ بؤ ًَٖٓاُْ ئاساٍ ثًَىَْذيًُنٌ صياتش يُ ًَْىإ ناس و ناتٌ بًَهةاسٍ  يُ طشَويَت
و بُسثشطًاسَتًٌ نؤَُآليُتًذا، بُآلّ يُ َُٖإ ناتًؼذا بُ ثًَهًَٗٓاٌْ فُصايُنٌ بُ فةُسٌَ  
ْاطشاو بؤ ئاصاسٍ ويزدإ و نًَؼُ نؤَُآليُتًًُنإ يُ ثشؤطٍُ خُسدًذا، دَتىأْ ببٓةُ ٖةؤٍ   

. بُ ػًُاُْوَ نؤَجاًْةاٍ بًَٓتةؤٕ،   9دَيٌ خاتشٍ خُسدًطُس طُباسَت بُ خُسدًٌ ناآلئاطىو
بُ ئُْكُطت بؤ طُيؼ  بُّ ئاَاجنُ يُ طُآلَيةُ دسيَزخايُُْناًْةذا نةاسٍ ْةُنشدووَ و سَْطةُ      
ناسيطُسٍ ئُّ سيَهالَاُْ ُْبُٓ ٖؤٍ فشؤػًَهٌ صياتش يُ فشؤػطُناٌْ بًَٓتؤْذا، بُآلّ ديظةإ  

ٓطرت بؤ ػًهاسٍ نؤَُآليُتٌ، صؤستش داٖاتُ بُسبآلوَناٌْ سةىصووسٍ نؤَُآليةُتٌ   بابُتٌ طشي
 ئُّ سيَهالَاُْيُ تاوَنى ناسيطُسيًُ باصسطاًُْناًْإ.

ئُّ باطُ بُسَو ػىيًََٓو ثاَيُإ ثًَةىَ دَْةآ نةُ ثشِوثاطُْةذَ سةىنٌُ سراْذْةُ دَسَوٍَ        
دَ يةُ سيةضٍ سؤَيةُ نؤَُآليُتًًةُ     ثًَهذادإ و درواسصيًُ دَسووًًْةُناٌْ ُٖيةُ. ئةُّ نةاسنش    

دؤساودؤسَناٌْ ثشِوثاطُْذَدا، يُ سواْطٍُ دَسووْٓاطاُْوَ ناسنشديَهٌ بُ نَُيهُ. يإ ئُطةُس  
مباُْوآ باػرت بًًًََني، خُسدًطُسيَو نُ دَيُوآ ناآلنإ بُ داْةٌ نةَُرتئ بةُٖاٍ دَسووْةٌ     

   ُ َظةؤطُسيًُوَ ئةُّ ضُػةُٓ     خُسدٌ بهات، ئُّ ناسنشدٍَ ثشِوثاطُْذَ بُنةَُيو دَصاْةآ. بة
َُٖيظةةُْطاْذُْ ْةةُسيًٌَٓ يةةُ سؤَيةةٌ نؤَُآليةةُتٌ ثشِوثاطُْةةذَ، ثًَؼةةرت نُوتىوَتةةُ ٖؤػةةٌ   
ناسبُدَطتإ و دانؤنًهُساٌْ ئُّ ثًؼُوَ، بُآلّ طشووثًَو نُ بُسثشطًاسَتًٌ دانؤنًهشدٕ يُ 

بابُتُ ثشِوثاطُْذَ سَت بَُيطُ بشدُْ طُس ئُّ  ثشِوثاطُْذَ ُْنُوتىوَتُ ئُطتؤياُْوَ، ْاتىأْ بُ 
بهُُْوَ. يًَشَدا تًُْا بًُٓسٍ يىوُْطُيًَو يُ طشَويَ  تايبُتٌ ٖضسٍ دَسووْؼةًهاساُْئ يةُ   
ػةةشؤظٍُ ديةةاسدَ نؤَُآليُتًًُناْةةذا، واتةةُ طةةشَويَ  بةةُ يواصٍ ئةةُّ تًَطُيةةُ نةةُ دًْةةاٍ 

                                                           

1- Marina Galanti. 

2- Culf 

 بؤ صاًْين ئُّ بابُتُ َُٓتباسٍ سؤبًَشت ياْطِ. -3
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بُ ػًَىَيُنٌ ئاطايٌ نؤَُآليُتٌ ػىيًََٓهُ بؤ طُثاْذٌْ ئريادٍَ تىيَزطُيًَهٌ نؤََُيطُ )نُ 
تشٍ ُٖس ئُو نؤََُيطُيُدا )نُ بةُ نُطةاًَْهٌ    نًَُُٓيُنٌ دَطُآلتذاسٕ( بُ طُس تىيَزَناٌْ

 طَُزَ ةة يإ يُ خشاثرتئ دؤخذا، َىْفُعًٌَ ديَُٓ ئُرَاس(.
 

 :جطةزةخوازدى و كةتواز
ُْذَ نةُ  ئُوٍَ يُطُس ثًَىَْذيٌ خُسدًطُسإ يُطٍَُ ويَُٓناْذا ْىوطًُإ، بُطتُ. ُٖسضة 

دَنشآ خاَيطُيًَهٌ صياتش يُّ بىاسَدا بىتشيَت. بُ َُبُط  نؤنشدُْوٍَ ئُّ باطةُ ئًَظةتُؾ   
دَسِؤيُٓ طُس باطٌ ثًَىَْذيٌ خُسدًطُسإ يُطٍَُ خىدٍ ناآلدا. ئُجناٌَ ئُّ بُػُ ئَُُ بىوَ 

ًَشنشدْةٌ ًْاصَناياْةُوَئ،         ٍَ ػةتىَُنذا، ُْتةًُْا بةُدووٍ ت ًَىَْةذميإ يُطةُ بطةشَ  نُ يُ ث
خىاصياسٍ طُداْذٌْ بىوٌْ، ئُو بُسبُطتاُْئ نُ يُ ثًَىَْذيًُنايإ يُطٍَُ ديرتإ، طةُثاوَتُ  
طةةُسَاْذا. ثىختةةٍُ نةةُيّ ئَُُيةةُ؛ دََاْةةُوآ بظةةُدًَٓني نةةُ بةةىوًَْهٌ نؤَُآليةةُتني و  

يُطةُس  بىوْذاسيُتًُإ بشيَتًًُ يُّ بُسبُطت و ثًَىَْذيًاُْ. بؤ ئاخشئ يىوُْ، يًَهذاُْوَيةُى  
دطُسَ دَنُئ نُ يُنًَو يُ ػًَىاصَناٌْ خُسدًطُسيَ  ئًعتًاد ًَُٖٓسَ، ُٖسضُْذَ نُ ئةُّ  

 ػًَىاصَ يُ ُْٖىونُدا خُسيهُ دَضًَتُ ْاودَقٌ ًََزووَوَ. 
ًَشبةىوٌْ دََةٌ ةةة        ًَشبةىوٌْ ػةُٖىاٌْ ةةة يةإ ت ٍَ ت دا   ساػا َُٖيُٓطشَ نُ دطُسَ يُطُ

طشتٔ و ساطشتين ثًَىَْذيًُ نؤَُآليُتًًُناُْوَ  ىَْذٍ بُ بًَضِثًَىَْذٍ ُٖيُ، بُآلّ ُٖسوَٖا ثًَ
ُٖيُ. بؤ سووٕ بىوُْوٍَ ئُّ بابُتُ؛ با بري يُوَ بهُيُٓوَ نُ   دؤطتايُتٌ و ثًَىَْذيطُيًَهٌ 
بَُٓاَيُيٌ بُ بؤٍُْ دطُسَوَ ٖاتىوُْتُ ئاساوَ و   ثًَىَْذيطُيًَهٌ دووييٍُُْ نؤَُآليةُتٌ  

ين دطةُسَوَ ثًَهٗةاتىوٕ. دطُسَنًَؼةإ ٖةُّ يُطةٍَُ َىعاػةريَتٌ       بُ بؤٍُْ دإ و وَطةشت 
نؤَُآليُتٌ بُسبآلودا تُبايٌ ُٖيُ و ًَُٖؽ يُطٍَُ َُٖيُزيين دسِْذاُْدا. بُٖاٍ نؤَُآليُتٌ 
ًَٓةُسدا دًةاواصٍ ُٖيةُ، تُْاْةُت           ٍَ بةُٖاٍ ػةُٖىَت ٖ داُْيُى دطُسَ، بشَِيةو دةاس يُطةُ

بُ ساط  سُصٍ دطُسَنًَؼاْتإ ْةُبىوَ،    ُٓوَ بريتإ نُيُطُستشيؼُ. بؤ يىوُْ ئُو ناتُ بًَٓ
بُآلّ ئُّ ناسَتإ نشد ضىْهُ نُطًَو ثًٌَ ئاػٓا نشدووٕ نُ دَتاُْويظت يُطَُيًذا ئاػٓايُتٌ 

 داخُٕ.
طُسَسِاٍ ئَُُ، دطُسَ دَييُتٌ يُطُس دَطُآلت و باَيكبىوًْؽ ُٖبىوَ. بشِآى دةاس بةُ    

ػاس و بًَضاسيًُ يُ ريإ )دطُسٍَ بؤ طاست( و بشِيَذاسيؽ بةُ   ػًَىَيُى، دَسبشٍِ طُخ  رياٌْ
دَسبشٍِ صاَيبىوًَْهٌ صياتشَ يُ فُصاٍ باصدا )دطُسٍَ َاسيربؤ(. ئةُوَ ػةتًَهٌ ئاػةهشايُ نةُ     
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واتاٍ باَيكبىوٕ، يُ ييُٕ طىتاسَ نىيتىوسٍ و وسدَ نىيتىوسيًُناْذاناْةُوَ دساوَتةُ دطةُسَ،    
سَ بُسدُطتُ دَبىوَوَ )دَنشآ بًًََني ئُّ واتاطُيُ، ػىيَين قظةُ  طىتاسطُيًَو نُ تًاياْذا دطُ

نشدٕ يُطُس بابُتُ دؤساودؤسَنإ ةة واتةُ ػةاساوطٍُ، قىتابًةإ نةُ بشَيتًًةُ يةُ  ػةىَيين        
بُطتُٓوٍَ ثاطًهًَُناًْإ يُ قىتاخباُْناْذا ةة بُخؼًىياُْتُ دطُسَ(. دَتىاْني ئُّ ػةًَىاصَ  

ٌْ واتا، بُ بَُيطُ بشدُْ طُس طؤسِاْهاسيًُناٌْ ئُّ واتاطُيةُ يةُ   نىيتىوسيًُناْذاٍ؛ دياسيهشد
يُ نؤتايًُناٌْ طُدٍَ ْةؤصدَدا، ئةُو ناتةٍُ نةُ ئًةذٍ       0دسيَزايٌ صََُْذا تُطذيل بهُئ.

دطُسَ خُسيو بىو ببآ بُ باو، يُ ئَُُسيهادا تًَطٍُ طؼتًٌ بُّ دؤسَ بىو نُ دطُسَنًَؼإ 
ًَةضٍ دَسيةايٌ        سَوػتًَهٌ رْاُْيةُ بةؤ نةَُيو وَطةش     تٔ يةُ تةىوتٔ و ُٖسبةُّ ٖؤيةُؾ يةُ ٖ

ًَةو ثًةاواًْؽ )صؤستةش بةُ ٖةؤٍ           ئَُُسيهادا، دطةُسَخىاسدٕ قُدَخةُ نشابةىو. دواتةش، نات
ناسيطُسيًُناٌْ يُنَُني دُْطٌ دًٗاٌْ يُطُس ئاناسَ باوَناٌْ نؤََُيطُدا( دَطتًإ نةشد  

َبؤيًَهٌ طشيٓطٌ ئاصادٍ رْةإ،  بُ دطُسَنًَؼإ. يُ ئَُُسيها و ئُوسووثادا دطُسَ ببىَ طُ
بُ ػًَىَيُى نُ ضُػين ئُّ ثشؤطُيُؾ يُّ طاآلٍُْ دوايًذا يُ بشِيَو يُ وآلتُ ئًظالًًَُناْذا 

، #ثشَْظةًجٌ نةُتىاس  $ٖاتىوَتُ ئاساوَ. يُو سووَوٍَ نُ تًَطُيؼةتين ثشانتًهةٌ ئًَُةُ يةُ     
ايُ، دَبآ وَٖا فُسص بهُئ طُخت يُريَش ناسيطُسٍ تايبُمتُْذيًُ نىيتىوسيًُناْذا دٓظًًُتذ

نةةُ ئةةُّ طؤِساْهاسيًةةُ يةةُ واتةةا دٓظةةًًُناٌْ دطةةُسَدا، بةةاآلْع دَداتةةُ دييُتةةُ         
ْاخىدئاطاٖاُْناٌْ، بُآلّ يُييُنٌ ديهُوَ باَيكبىوٕ وَنى واتاٍ دطُسَ، يُ ئُصَىوٌْ َادٍ 

بةؤ   خىدٍ دطُسَوَ وَسطريدساوَ، ئَُُؾ سَْطُ سووْهُسَوٍَ ئَُُ بًَت، نُ بؤضةٌ دطةُسَ  
طًَشِاٌْ سؤَيٌ دايٌ باَيكٌ َُٖيبزيَشدساوَ. دطُسَ ثًَىَْذيٌ بةُ َُٖيُزيٓةُوَ ُٖيةُ، بةُآلّ ئةُو      
ػتٍُ يُ َُٖيُزيين دطُسَوَ دَسِواتُ دََُوَ، ػريٍ طُسّ و خؤػٌ دايو ًًُْ و تايبُمتُْذيٌ 

ٍ بةُ  ضًَؼتًؼٌ ًًُْ، بطشَ دوونَُيًَهٌ وػو و ْاسُصَ. بُّ ثًًَُؾ دطُسَ خةىاسدٕ ثًَىَْةذ  
باػرت، بُ صاَيبىوٕ بُطُس ْاناٌَ ةةة يةُوَ ُٖيةُ. ئةُو نُطةٍُ        ْاناٌَ ةة يإ بُ وتُيُنٌ

ًَتةُوَ و          ٍَ ثىوضةٌ و طةٌَُ بةىوٌْ دوونَُيُنُيةذا سووبةُسِوو دَب دطُسَخؤسَ صؤسدةاس يُطةُ
ديظاُْوَ نؤْرتؤَيٌ دَنات. بؤ ئُو نُطُ، يُنًَو يةُ يُصَتةُ طةُسَنًًُناٌْ دطُسَنًَؼةإ     

دؤسٍَ نةُ    شدٌْ ُٖس ئُّ دوونَُيُ ْاسُصَيُتٌ )ناتًَو دوونٍَُ دَطاتُ قىسِطٌ(، بُّنؤْرتؤَيه
دوونٍَُ َُٖيذََزيَتُ قىوآليٌ دُطتُيُوَ، دواتش بُ ئاساًًَُنٌ يُخؤبايًاُْوَ دَيذاتُ دَسَوَ. 
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سَْطُ بُّ ناسَ، ئؤبزَيُنٌ ْاسُص يُ سيَطٍُ دَسووٕ ٖاويَزيًةُوَ )يةإ يةُ سيَطةٍُ طةؤسِيين      
نتًهٌ ئُو ئؤبزَيُ بُ بُػًَو يُ دُطتٍُ خةؤٍ( نةؤْرتؤٍَ دَنةات و دَتةىاْني بَُيطةُيؽ      ثشا

بًًَُٗٓٓوَ نُ ئاَيىودَبىوٕ بُ دطُسَ ياٌْ دَيبُطتُيًُنٌ ْاخىاطتُ بُ ئؤبزَيُنٌ ْاسُص بُآلّ 
 ًَُٖٓس.  وَطىَطُ

ىعاػةريَتٌ  ًَُٖٓسَ، بُّ واتايُ نُ ُْتًُْا َايٍُ ػايٌ و َ بُآلّ دطُسَ ئؤبزَيُنٌ ػايٌ
نؤَُآليُتًًُ، ُٖسوَٖا تاى يُطٍَُ نؤْرتؤَيٌ وَسَِطًُتٌ و باَيكٌ طَُبؤيًهذا ئاػٓا دَنات. 
طُسَسِاٍ ئَُُ، دطُسَ بشِيَو يُ ييُُْ ْاسُصَناٌْ خؤٍ، ديظاُْوَ يُ خؤيةذا سادَطةشآ: يةُ    

نٌ ْاسُص نُ دا، دطُسٍَ تُواو و بآ ُْْطٌ و دَيشِفًَٔ، دَبًَتُ قٓضُيُ ثشؤطٍُ دطُسَ نًَؼإ
دَبآ فشِآ بذسآ. يُّ سَُْٖذَوَ، دطُسَ ضُػُٓ ئؤبزَيةُنٌ نةؤْرتؤٍَ نُسَوَيةُ، نةُ ييُْةُ      

 ْاسُص و دَسخشاوَناٌْ تانٌ دطُسَخؤس نؤْرتؤٍَ دَنات.
دًا يَُاُْ، دَبآ تايبُمتُْذيًُ داسووْاطاُْناٌْ ًْهؤتًًٓؽ يُ بُسضاو بطريدسآ، ضىْهُ 

ٖؤٍ َُٖيبزسادٌْ تىوتٔ ةة ُْى طًايُنٌ ديهُ ةة بؤ ضةًَهشدٌْ  ُٖس ئُّ تايبُمتُْذيًاُْ بىوَ 
دطُسَ. ئَُيبُت ئَُاُْ ويَٓاطُسيًُناٌْ ْىوطُسٍ ئُّ ثُسِتىونُيُ طُباسَت بُ دطُسَنًَؼإ. 

بةُ طةُسؤنايُتٌ ديؼةتًَش يةُ     # بٓهٍُ يًَهؤَيًُٓوٍَ خىاطتُنإ$ئُطُس ئُو ساثؤستاٍُْ نُ 
ناٌْ دطُسٍَ ئَُُسيهاٍ ْىوطًىوَ يُ بُس دَطتُاْذا بؤ نؤَجاًْا 1940و  1950دَيُناٌْ 

 بىايُ دََاْتىاٌْ ئُّ ويَٓاطُسيًاُْ َُٖيظُْطًَٓٔ. 
يُ نُتىاسدا ويَٓاطُسيًُناٌْ طُسَوَّ ُْوَنى ػًهاسيًُنٌ قبىوَيهشاو، بطشَ بُ َُبُط  

َْةذٍ ًَْةىإ   ئافشاْذٌْ طُسَتايٌ واتا، ًَٖٓاوَتُوَ، نُ يةُ ثًَى   ثًَؼهُؾ نشدٌْ يىوُْيُى يُ
خُسدًطُس و ناآلدا دَتىاْآ بًَتُ ئاساوَ. ُٖسوَٖا يىوُْيُى يُ ئاَيؤصيًُناٌْ ثًَىَْذٍ تةاى و  
ئؤبزَ، يُّ ويَٓاطُسيًاُْدا دَبًٓذسئَ، ثًَىَْذيًُى نُ يُ ضىاسضةًَىٍَ درناسيًةُناٌْ َةُيًٌ    

 طُسِاُْوَيٌ و خؤطشيٌ باَيل بىواْذايُ ديَتُ ئاساوَ.
ًَىَْذيذاس بُ دطُسَ يُّ دوو دَيٍُ سابشدووَدا تىوػٌ طؤسِإ بةىوَ، بةُ   ئَُيبُت طىتاسٍ ث

ًَىَيُى نُ ُْٖىونُ صؤستش بةُ ئؤبزَيةُنٌ ْاسةُصٍ دَصاْةٔ. يةُ صََاْةٍُ طةُسّ و طةىسٍِ          ػ
دا ئُو ضُػةُٓ وَسَِطةًُ بآسَتاْةُ     طشويظُنإ، َٓذاٍَ طُْتُسٍ و بضاظٌ ثًَؼهُوتٔ خىاصٍ

ئًذٍ يُ بىاسٍ نىيتىوسٍ يُوَ طىَاٌْ يًَهشاوَ. يُ َُٖإ ثًؼُيًُ، نُ دطُسَ طَُبىيًُتٌ 
ساَيةذا طؤِساْهاسيًةُ نؤَُآليُتًًةُنإ بىوُْتةُ ٖةؤٍ ئةُوٍَ نةُ دطةُسَ صؤستةش ٖةةَُيطشٍ          

# دطةُسَ نًَؼةاٌْ بةآ ٖةؤ     $دورَٓايُتٌ بًَت تا دؤطتايُتٌ. صاًْاسٍ صياتش طةُباسَت بةُ   



 

167 

ناسيطُسيًةُناٌْ، طةُسجنٌ ئًَُةٍُ بةؤ      )َُٖيُزيين بآ ٖؤناسٍ دوونَُيٌ دطُسٍَ )ديرتإ( و
بةُ   (بُٖؤٍ دطُسَوَ)ديهُ سانًَؽ نشدووَ. ئُطُسضٌ دَتىاْني َُتشطٌ ُْخؤػٌ   نُتىاسيَهٌ

نُّ بايُخرت يُ ُٖوَيذإ بؤ طًإ طُختبىوٕ و يبشدٌْ دسِدؤْط و طىَإ بضاْني، بُآلّ َُتشطٌ 
 يًُوَ يُبُسضاوٍ ُْطشئ.طُيَُتًٌ ديرتإ ْانشآ بآبايُخ بضاْني يإ بُ طُسَسِؤ

بُو دؤسٍَ يُ بُػٌ ثًَٓذَُذا بًًُٓإ، يُّ طاآلٍُْ دوايًذا بؤ ُْٖذٍَ نُغ، ػىيَٓطٍُ 
ئؤبزَ ْاسُصَدا ةة طؤسِدساوَ. بةُّ دةؤسَ    داٍ ًَْىإ ئؤبزٍَ ػايًًَُٗٓسَ وئؤتؤَبًٌَ ةة يُ َُو

يةُ ييةُٕ ناسيطةُسٍ     ئُو ئُجناٍَُ يًَذَنُويَتُوَ، نُ ئُطُسضٌ ثًَىَْةذٍ تةاى بةُ نةاآلوَ    
دآًَُٖساٍُْ ديٗاويَزيًُ ًَُٖؼُيًُنايإ، يُطُس يىوٍُْ ئُصَىوُْنايإ دياسٍ دَبٔ، بةُآلّ  
ئُّ ثًَىَْذيًُ بًَطىَإ بُػًَهُ يُ طشَويَتًًُ بُسبآلوَناٌْ ئًَُُ، نُ ضًًُتًًُنٌ ًََزوويًإ 

إ ةةة ٖةَُيطشٍ ديٗاويَةزٍ    ُٖيُ. خُسدًٌ ناآل ةة وَنى بةاقٌ سَفتةاسَ نىيتىوسيًُناْةذاناي   
ْىاْذُْوَيُى يُ ئؤبزَيُ، نُ ُّٖ ثًَىَْذٍ بُ تًَشبىوٌْ يُصَت خةىاصٍ ػةُٖىاًًُْوَ ُٖيةُ و    

ثشَْظةةًجٌ $ٖةةًَُؽ َةةؤسى دًََْتةةُ طةةُس بىوْذاسيًةةُنٌ نؤَُآليةةُتٌ و ثًَىَْةةذٍ يُطةةٍَُ 
 دا.#نُتىاس
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 :انة بؤ ًوشيلي ثاثِزوانيهَيلي دةزوونصيلاز
تُْاُْت ئُطُس بابُتٌ بُػُناٌْ ثًَؼىو ػتًَهٌ غُيش يُوَ نُ ُٖيةُ بىوايةُ، ديظةاُْوَ    

ئَُشِؤنةُ َةىصيهٌ ثةاخ يةُنًَو يةُ       0دَبىو بُ ئاطاٌْ ثًَىَْذيًإ بذسيَتُوَ بةُّ بُػةُوَ.  
  ُ َيهةذا  َُُٖطريتشئ ييُُْناٌْ نىيتىوسٍ دَُاوَسيًُ نُ بُ بُسضاوتشئ ػًَىَ يةُ ريةاٌْ خ

سىصووسٍ ُٖيُ. طُسَسِاٍ ئَُُؾ، َةىصيهٌ ثةاخ ٖاوػةاٌْ بةاقٌ بًضةُُناٌْ ئةُصَىوٌْ       
نىيتةةىوسٍ و َىسةةُسِنٌ خةةُسدًٌ ناآليةةُ. َةةىصيهٌ ثةةاخ وَنةةى دياسدَيةةُنٌ نىيتةةىوسيٌ 

، ًْؼاُْيُنُ بةؤ صؤسيٓةٍُ ئةُو    (يُطٍَُ ٖؤؾ و َُيًٌ تانُناْذا)ُٖوَطًَُٗٓس و فًُنظًبٌ 
ُ ئَُشِؤنُ ضَُهُناٌْ ػىْاغ و يُنُيٌ نؤَُآليُتٌ و دٓظةًًُت  ثًَهذادإ و درواصيًاُْ ن

يُ ْاخىدئاطاٖاْةُناٌْ ئةُّ ضةَُهاُْيإ يةُ طُسضُػةُٓناٌْ ًْةاص و        و ُٖسوَٖا ثًَذاويظ 
 خُياَيجُسوَسٍ داوَتُ ريَش سنًَفٌ خؤٍ.

َىصيهٌ ثاخ صؤستش، بُ دابشِاٌْ بُسٍَ ْىآ يُ بُسٍَ باوى و دايهًةإ دَصاْةٔ و ئَُيبةُت    
ًَتةُ بُسضةاو نةُ            ًَىَ سوآًْةُؾ ُٖيةُ. سَْطةُ وَٖةا ب ٖؤناسطُيًَهٌ ثاطاودَس بةؤ ئةُّ ػة
طشَويَتًًُنإ و ػًَىٍَ ْىيٌَ ئاواص داْإ بُّ َُبُطتُوَ ناسيإ بةؤ بهةشآ نةُ بةُ دَيةٌ بةُ       
طاآلضىوإ ُْبٔ يإ ئُوإ ُْتىأْ يُ َىصيهٌ ْىآ تًَبطُٕ، ضىْهُ ئُصَىوُْ نىيتىوسيًُناٌْ 

ُ ٌٖ سابشدووَ. طشَوَي  بةري و ٖؤػةٌ تةاصَيوإ بةؤ ئةُو وسدَ نىيتىوساْةٍُ نةُ        ئُّ نُطاْ
طُسضاوَيإ يُ بًضةُطُيًَهٌ تايبةُت يةُ َىصيهذايةُ، بشآدةاس بىوتةُ بابةُتٌ طةُسَنًٌ         
ْانؤنًًُناًْإ يُطٍَُ دايو و باونًاْذا. ياخٌ بىوٌْ يوَنإ و َُوداٍ ًَْةىإ بةُسَيٌ، بةُ    

 ْذيٌ دَدَيُٓ َىصيهُوَ.ػًَىَيُنٌ طىُْٓتٌ ثًَىَ
داُْ بةُ طُػةٍُ دَسووْةٌ يوَنةإ وَنةى       َىصيهٌ ثاخ، ُٖسوَٖا ياسَُتًذَسٍ، طاَإ

خُسدًطُساٌْ ناآل، ضىْهُ ئُّ دياسدَيُ ُّٖ وَنى بُسًََُٖهٌ نىيتةىوسٍ، ٖةًَُؽ وَنةى    
ٌ ثُساويَضيَهٌ دَْطٌ، يُ سيَهالٌَ باصسطةاٌْ و بٓهةُناٌْ نشِيٓةذا يةُ تةُواوٍ بُطةتًَُٓناْ      

 خُسدًذا نَُيهٌ يٌَ وَسدَطريدسآ.
خؤيةةإ و   ٖةةُس يةةُّ بُطةةتًَٓاُْدايُ نةةُ تانةةُنإ بةةُ دووٍ ػىْاطةةًَهذا دَطةةُسِئَ بةةؤ 

ػىْاطُنُػًإ قبىوٍَ دَنشآ. بُّ دؤسَ دَيبًٓني نُ َىصيهٌ ثاخ بُ ساػهاوٍ طُباسَت بةُ  
بةُ واتايةُى،   دًايًُ، واتُ طُباسَت بُ ثشؤطةٍُ دَسووْةٌ طةُقاَطشتين تانايةُتٌ ئًَُةُ.      

                                                           

دا يُ طؤظاسٍ ويَٓاطةُسٍ ئةاصاد بةآلو    1987ة بُػٌ نؤتايٌ ئُّ بُػُ بُثًٌَ وتاسيَو ْىوطشاوَ نُ يُ طاَيٌ 1
 نشاوَتُوَ.
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َىصيهٌ ثاخ بًٓاتًَهٌ نىيتىوسيًُ نُ نةاسنشدَ طةُسَنًًُنٍُ بشيَتًًةُ يةُ دابةني نشدْةٌ       
نُسَطتُيُنٌ طَُبؤيًو بةؤ يُطةُس بةىاسدٕ يةإ نةؤْرتؤَيهشدٌْ دَيةُِساونًٌَ دًةايٌ. يةُّ         
سووَػُوَ، ئُّ َىصيهًُ واتايُنٌ دَسووٌْ ئُسيًٌَٓ ُٖيُ ةة ُٖسضُْذَ نةُ سَْطةُ تةُواوٍ    

ناٌْ َُٖيطشٍ وَٖا واتايُى ُْبٔ ةة و دَتىاْني يُطُس ئٍَُُ نُ ناّ ضُػين َىصيو و ضُػُٓ
 ناّ َىصيهش بُ صؤستشئ يإ نَُرتئ سادٍَ َىَهني ويَٓاطُسٍ ئُّ واتايُٕ، َؼتىَشِ بهُئ.

يًَشَدا يُ ثؤيًَٓبُْذٍ نايٍُ َىصيو خؤ دَثاسيَضئ، يُ دًاتٌ ئَُةُ خاَيطةُيًَهٌ تةُواو    
ذَدَيُٓوَ، بُّ ًٖىايُ نُ باغ و خىاطتُنايإ طُباسَت بُّ تًَطُيُ يُ َةىصيهٌ  بُسضاو يًَه

ثاخ يُطٍَُ ئُّ ثشِوثاطُْذَ طؼتًًًُدا يُى بطشيَتُوَ نُ ئاط  ُٖسَبُسصٍ طُسنُوتين بًٓاتُ 
نىيتىوسيًُنإ صََاًَْهُ نُ تُواوٍ سَُْٖذَ َىَهًُٓناٌْ يُصَت و نُتىاس تًَهٍَُ دَنُٕ و 

ٕ   ايُنٌوات ةة بُ   ديهُ ةة طُسَسِاٍ بُ سَمسًُت ْاطًين، ٖاْذَسَ طُساُْوَيٌ و دُطةتُيًُنا
 بُطت بُ ياطا نؤْرتؤٍَ دَنُٕ. ئُو ٖاْذَساُْ يُ ضىاسضًَِِىٍَ ئُويذيًُتًًُنٌ نؤَُآليُتٌ و ثٌَ

ئُو دًايًٍُ نةُ َةٔ يةُ َىصيهةذا َُبُطةتُُ، ٖةَُيطشٍ دوو سَُْٖةذَ. سَُْٖةذيَهٌ         
ًُ نُ يُ بُػٌ ُٖػتَُذا تؤصيَو صياتش يُطةُسٍ دَدويَةِ. سَُْٖةذيَهٌ    نؤَُآليُتٌ وًََزووي

      ٌ ديهةُ َةىصيهٌ ثةاخ بةُ       ديهٍُ، تايبُمتُْذٍ تانُنُطةًٌ و تةانٌ ُٖيةُ، بةُ وتُيةُن
ػًَىَيُنٌ بُسضاو يُ ُٖوٍَ و تُقُيٍ صؤسيٍُٓ تاصَ يواْذا بؤ طُيؼ  بُ دًةايٌ ناسيطةُسٍ   

يُى بُثًٌَ َةُيًٌ دٓظةٌ دَسى بهةشآ. يةُ ٖةُوٍَ و      دادَْآ. دَنشآ ثشؤطٍُ دًايٌ تا سادَ
تُقُيناٌْ تٌَُُْ ًََشَٓذاَيًذا، َُيًٌ دٓظٌ سؤَيًَهٌ طشيٓط دَطًَشِآ و نةَُرت يةُ ٖةُس    

ديهُ دَطت دَداتُ تًَهَُيهشدٌْ ثًَىَْذيًُناٌْ تاى يُطةٍَُ دايةو و باونةذا. يةُ       ٖؤناسيَهٌ
ٌْ ػةُسَِْطًَضٍ و ًْاصَنةاٌْ وابُطةتُيٌ،    واقعًذا، بُ ثًَضةُواٍُْ وصَ ناسيطةُسٍ داْةُسَنا   

َُيًٌ دٓظٌ ْاتىاْآ يُ ضىاسضًَىٍَ بَُٓاَيُدا بُ ئاػهشايٌ خؤٍ بٓىيَٓآ. ضةًَزَوَسطشتٔ يةُ   
َىصيهٌ ثاخ تا سادَيُنٌ صؤس ثًَىيظ  بُ بُػذاسٍ نشدٕ ُٖيُ يةُ وسدَ نىيتةىوسَ دٓظةٌ    

ؤَيًَهٌ طشيٓطٌ يةُ طُػةٍُ طةؤصٍ    نشاوَنإ يُدَسَوٍَ بَُٓاَيُدا و يُّ سَووػُوَ دَتىاْآ س
ئُّ بُػذاسٍ   نُ بَُٓا و بُٓسَِتٌ طؤساًًُْ دَيذاسيُناُْ# عُػل$تانذا ُٖبآ. دًا يُ صَاٌْ 

نشدُْ ُْٖذِِيَو ثًَىَْذٍ نؤَُآليُتٌ و ُٖسوَٖا ػًَىاصيَهٌ تايبُت يُ دٌ و بةُسط و سَفتةاس   
ُػُطةُْذُْ بتىاْةآ يةُّ    و... بؤ تاى ثًَهذًََٖٓآ، تةا َُيًةُ دٓظةًًُنإ نةُ خةُسيهٌ ط     

 سيَطُيُوَ دَسبهُوآ.
ئُطُسضٌ عُػكٌ سؤَاْتًو يُ َىصيهٌ ثاثذا صؤستش بُ باآليذا دَوتشآ ةة ُٖس بُو دؤسٍَ 
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نُ يُ بشِيَو يُ دَُاوَسيرتئ فًًِ و ضريؤنُناْذا سيَضٍ يٌَ دَطريدسآ ةةة بةُآلّ ئةُّ ضُػةُٓ     
    ُ ؾ و ُٖوايةُنٌ خَُطًٓةذا. يةُ    َىصيهًُ صؤستش عُػكٌ ْاناّ دَطشيَتةُوَ، ئةُويؽ يةُ نة

سواْطٍُ دَسووْؼًهاسيًُوَ ئُّ ُٖطتُ بُ طؤصَ، دووييٌُْ ُٖيُ. يُ ييُنُوَ، ئُّ ُٖطةتُ  
يُ بَُٓاَيةُوَ بةؤ     بُػًَهُ يُ تًَجُسِيين تاصَ يو ةة و دَْطذاُْوَ دوايًُناٌْ ئُّ تًَجُسِيُٓ ةة

  ُ ّ ْانؤنًاْةُ، بةُآلّ يةُ ييةُنٌ     ْانؤنٌ ثًَىَْذيًُناٌْ تَُُْذاسإ و تُسَُىيٌ ئةاصاسٍ ئة
ديهَُوَ ئُّ ُٖطتُ ُٖسوَٖا ضؤًًُْتًًُنٌ طُسِاُْوَيٌ ُٖيُ: يةُ ثؼة  طةؤساٌْ عُػةكٌ      

ْاناَُوَ، ناسَطاتٌ يُدَطت ضىوٌْ عُػكٌ ثشِ يُ ًََٗش و خؤػُويظ  دايو و باوى بؤ طاوا 
دَيةُى طةُوداٍ يةُ    و َٓذاٍَ دَبًٓذسآ، عُػكًَو نُ ئًَُةُ تًَجةُسَِإ نةشدووَ بةُآلّ تةا سا     

 طُسَاْذا َاوَتُوَ وبري و خُياَيًؼٌ وَنى وصَيُنٌ صؤس بًَُٖض يُ ٖؤمشاْذايُ.
ُٖسبُّ ٖؤيُؾ طشيٌَ دًايٌ، طُسبُخؤيٌ خىاصٍ تاصَيو و يةُ بَُٓاَيةُ يُطةٍَُ دووبةاسَ     
  ٌ  ئافشاْذُْوٍَ ثًَىَْذيًُناٌْ طُسَتاٍ َٓذاَيًذا تًَهٍَُ دَنا و بُجمؤسَؾ ُٖطة  طُسِاْةُوَي

يُطٍَُ ئُو ُٖطتٍُ نُ طُسضاوَنٍُ يُ تاساْذٌْ بَُٓاَيُ و دَسبشِيين بىوْذاسيًُتٌ دايُ تًَةو  
دَئاَيًَٓآ. يُ ًَْىإ تُواوٍ تًؤسيُ دَسووْٓاطاُْناْذا، قىوَيرتئ تًَشِواْني طُباسَت بُ بٓةُسَِتٌ  

     ٌ ديهةةٍُ   ػةةؤنُ طُسِاُْوَيًةةُنإ، دَسووْؼةةًهاسٍ ثًَؼهُػةةٌ دَنةةات. دًاواصيًةةُن
َسووْؼًهاسٍ دُخت نشدُْ طُسٍ سؤَيٌ تايبةُتٌ َُيًةُ دٓظةًًُناُْ. صؤسيٓةٍُ تًؤسيًةُ      د

دَسووْٓاطًُنإ طُباسَت بُ طشيٓطايُتٌ تُقُيٍ تاصَيو بؤ دًا بىوُْوَ يُ بَُٓاَيُ، ثًَهُوَ 
ًَٓاطةٍُ دَسووْؼةًهاسٍ بةؤ ضةؤًًُْتٌ و           ٖاوِسإ، بُآلّ تةُواوٍ ئةُّ تًؤسيًاْةُ يةُ طةُس ث

ُيًةُ دٓظةًًُنإ، ثًَهةُوَ تةُبا ْةني. ٖةُسوَٖا طةُباسَت بةُّ بابُتةُ نةُ           طُْتُسيُتٌ َ
   ُ سواْطُيُنةُوَ دووثةاتٌ ثًَىَْةذٍ و ثًَهذاداْةُ      ػاطُػهُبىوُْ ػةُٖىاًًُْناٌْ تةاصَيو ية

ثًَؼىوَناًًُْتٌ يُ طٍَُ بَُٓاَيةُدا، دَسووْؼةًهاسٍ و بشِيَةو يةُ تًؤسيًةُ دَسووْٓاطةًُنإ       
 يُ.سواْطُ طُيًَهٌ دًاواصيإ ُٖ

دَيُِساونآ طُباسَت بةُ دًةايٌ، طةُباسَت بةُ دُطةتُ و ناسنشدَنةاٌْ، طةُباسَت بةُ         
باوَِسثًَهشاوََي  ديةرتإ و طةُباسَت بةُ طشفتةُناٌْ نةؤْرتؤَيهشدٌْ ُٖطة  ُْياساْةُ و در        
ودرناس، ُٖس َُٖىويإ يُ قؤْاخٌ طاوايٌ و َٓذاَيًذا يُ ثًَىَْذيًُناٌْ َٓذاٍَ يُطٍَُ دايو و 

ديهةُدا    ديَُٓ ئاساوَ. يُ قؤْاخٌ تاصَيويذا، تاى يُطٍَُ ئُّ نًَؼُطُيُدا يُ ئاطتًَهٌ باونًذا 
سووبُسِوو دَبًَتُوَ، ئاطتًَو نُ تًًَذا ُّٖ دًابىوُْوٍَ ًَُٖؼُيٌ يةُ دايةو و بةاوى ديَتةُ     
ئاساوَ و ًَُٖؽ ئُو نًَؼُ ئاَارَ ثًَهشاواُْ دَتىأْ تايبُمتُْذيًُنٌ تُواو دٓظٌ بُ خةؤوَ  
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ديهُ، بُ تايبُت ئُو نُطاٍُْ يُطٍَُ تانةذا ثًَىَْةذٍ دٓظةًًإ ُٖيةُ و      طشٕ. صؤس نُطٌ ب
ُٖسوَٖا دؤطتُناًْؼٌ، ُْٖىونُ سؤَيًَهٌ طُسبُخؤ و طشيٓط يةُ ُٖيُداُْناًْةذا دَطًَةشِٕ،    
بُآلّ سَُْٖذيَهٌ ػاساوٍَ رياٌْ دَسووٌْ تاى يُريَش ناسيطُسٍ دايو و باونذايُ. يُ سواْطٍُ 

ًهاسيًُوَ، ُٖطتُ سَط دانىتشاوَناٌْ تاى طةُباسَت بةُو نُطةاٍُْ يةُ طةاوايًذا      دَسووْؼ
 ضاوَديَشيًإ يًَهشدووَ، بَُٓاٍ ريإ و ضىاسضًَىٍَ تُواوٍ ئُصَىوُْ دوايًُناًًُْتٌ.

ًَُةُ بةؤ ئةُّ بٓاخةُ بَُٓاَيُيًةٍُ، تةُواوٍ          تًؤسٍ دَسووْؼًهاسٍ بةُسدَواّ طةُسجنٌ ئ
ت ناتًَهًؽ ئُو ئُصَىوُْ بشيَتًًةُ يةُ طةُوسَ بةىوٕ و دًةا      ئُصَىوُْنإ سادَنًَؼآ، تُْاُْ

بىوُْوَ يُّ بَُٓاَيُ. يُّ بابُتُدا درواصيًةُى ةةة يةإ يةُ نةُتىاسدا درواصٍ ْىيًًٓةُى ةةة        
ٌ  $ َُبُط  دًابىوُْوَ يُ بَُٓاَيُ )يإ   دَبًٓذسآ: بُ ، بةُو دةؤسٍَ   #طُيؼ  بةُ تانايةُت

ُ ثشؤطٍُ طُػُ طُْذٌْ نُطايُتٌ يُ بىاسٍ دَسووٌْ ُْٖذيَو يُ دَسووْٓاطاْإ ئاَارَ دَنُْ
طُس بُ خؤوَ(، تاى ْاضاسَ صاٍَ بًَتُ طُس صؤسيٍُٓ ُٖطتُناًْذا طُباسَت بةُو نُطةاٍُْ نةُ    

 يًًَإ دًا دَبًَتُوَ.
بُ يُ بُسضاوطشتين ئُّ بابُتُ، دَنشآ َةىصيهٌ ثةاخ بةُو نايُيةُ يةُ بُسٖةًََُٗٓإ و       

يوَنإ )ئَُشِؤنُ صؤسيٍُٓ ئُو نُطاٍُْ نُ صؤس يويةؽ ْةني(   ئُصَىوٌْ نىيتىوسٍ بضاْني نُ 
ٍ تًَذا دووباسَ ئافشاْذُْوَ دَنةُٕ و  -يُطٍَُ دايو و باونًإ-بشِيَو يُ ييُُْناٌْ ثًَىَْذيًإ 

سَْطُ تًَجُسِيؼٌ بهُٕ. يُ ثؼ  طىتةاسٍ بةُ سواَيةُت ْابَُٓاَيُيًاْةٍُ ئةُّ َىصيهًةُوَ،       
اتُناٌْ ػُوم و ُٖطة  َٓةذاآلٕ نُػةف دَنةشآ. يةُ َةىصيهٌ       ُْٖذِِيَو يُ قىوَيرتئ ثًَهٗ

ٍ  ثاثًؼذا وَنى صؤسيٍُٓ ثاْتايًُناٌْ  ٍ  ) ديهةُ ويَُٓطةُيًَهٌ ٖؤػةٌ    (نىيتةىوسٍ دةَُاوَس
دَبًٓشئَ و بُ دؤسيَهًؽ  -ٍ بُس سم و خؤػُويظت-طُباسَت بُ دايو و باونٌ ئاسَاٌْ نشاو

ٌ سَوػةتُُْذٍ ئةُّ ضُػةُٓيُ يةُ َىصيةو.      نَُيهًإ يًَىَسدطريدسآ، نُ دياسيهُسٍ ْاوَسؤن
بُسًََُُٖٗٓسإ و خُسدًطُساٌْ َىصيهٌ ثاخ يُطٍَُ ويَُٓ دَسووًًُْناٌْ خؤيإ يةُ دايةو و   

دًْاٍ دَسَوَدا   باوى يُ قظُ نشدْذإ، ُٖسضُْذَ سَْطُ يُطٍَُ دايو و باونٌ ساطتُقًُٓيإ يُ
 ًٖض ثًَىَْذيًُنًإ ُْبآ.

ػًَىاصَناٌْ، يُطٍَُ طشَويَتًًُ ثًَؼىوَناٌْ ثاثذا، ئََُُإ  ػًَىٍَ سَفتاسٍ َىصيهًُ و 
نةُ   (طُسضُػُٓ نىيتىوسٍ يإ طؤساًًُْ نؤُْنإ)ثٌَ دََيٌَ. ْؤطتايزياٍ سابشدوو و وَسطشتين 

يىوُْناٌْ بُسدَواّ )ُْتًُْا يُ َىصيهةذا، بطةشَ يةُ نىيتةىوسٍ دَُاوَسيةذا بةُ طؼةتًٌ(        
ػاُْ بؤ تًَجُسِاْذُْوٍَ دووباسٍَ ئُصَىوٌْ بُسَ ثًَؼىوَنإ. دَبًٓذسئَ ًْؼاٍُْ ُٖوٍَ و تًَهؤ
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ئَُاُْ طُدًَُٓسٍ برينشدُْوٍَ يُ ًََزيٍُٓ َٓذاٍَ و ًٖىاداس بىوٌْ بُ ئَُُيُ نُ بتىاْآ يةُ  
سيَطٍُ ثشؤطُيُنٌ يطايٌ نشدُْوَ يُ نُتىاسدا، يُ تايبُمتُْذيًُ دَسووًًُْناٌْ دايو و باوى 

ظتُ صؤسداس بًُٓسٍ دَطت تًَىَسدإ يةُ َةىصيهٌ قؤْةاخٌ ًٖجًُناْةذا     بُٖشَداس بًَت. تا ئًَ
بىوئ، ُٖسوَٖا يُ صََاٌْ ْىوطًين ئُّ ثُسِتىونُدا، َىصيهٌ طُسَتا تا ْاوَْذٍ سةُفتانإ  

ديهٍُ وَنى ئَُُ ديظاُْوَ ببىوَ َةؤد. ناتةآ    و ػًَىاصطُيًَهٌ 0#ئابا$بُ ػًَىاصٍ طشووثٌ 
بشِواتُ طُستش و ئُواًْؽ ببُٓ بُسًََُُٖٗٓسٍ نىيتىوس،  هُنإثاْنُ تٌَُُْ َٓذاآلٌْ بُسٍَ 

بُ ػًُاُْوَ يُ نؤتايٌ سُفتاناْذا طؤيبًظ  ئًذشاطُيًَهٌ ْىآ و ُٖطت بضوئَ يُ طؤساًًُْ 
 دَبني. 2#ػُثؤيٌ ْىآ$بُْاوباْط و يُ بري ُْنشاوَناٌْ طشووثٌ 

ػُ و ئُو ُٖطتٍُ نُ وػُ ويَٓةاٍ دَنةا،   سَْطُ بتىاْني ئَُُ بًًَنَي نُ يُ بُٓسَِتذا يُ سيَطٍُ و
َىصيهٌ ثاخ ئُّ وتىويَزَ يُطٍَُ دايو و باونذا دسيَزَثًَذَدا. ئُوَ ػتًَهٌ بُدًًَُ نُ يُّ قؤْاخٍُ 

ديهةُ طةُباسَت بةُ ثًَىَْةذٍ      باطُنُدا، ئُو صَاٍُْ نُ َىصيهٌ ثاخ صياتش يُ ُٖس ًَذيايةُنٌ  
قظةُناٌْ    يًَهذَيُٓوَ. يُ 9-#َٓذاٍَ$ًَٓاٌْ وػٍُ بُ تايبُت بُناسٖ-َشؤظُنإ بُناسٍ دًََٖٓآ 

َُٖيطشٍ صاساوَيُنٌ ًَٗشَباْاُْيُ نةُ ثًؼةاْذَسٍ بشِيَةو ُٖطةتُ )وَنةى      # َٓذاٍَ$)طُوسَناْذا( 
خاوَْذاسيَ  و دَيبُطتىويٌ و َُيٌ( و سيؼٍُ يُ ضاوَديَشٍ نشدٌْ دايو و بةاوى يةُ َٓذاَيذايةُ و    

ٌْ تانٌ باَيكذا بةُسدَواّ خةؤ دَْىيَٓةآ. ئةُّ خاَيةُ طةشيٓط و       ُْٖىونُؾ يُ ثًَىَْذيًُ دٓظًًُنا
ٌ # باوى$دَييُتذاسَؾ ُٖيُ، نُ  ديهةَُ بةؤ ئاَةارَ      يُ صَاٌْ ئًٓطًًضٍ دَُاوَسيذا صاساوَيةُن

ُ $ُٖيُ. ئَُُ طُسطىوسًَُِٖٓسَ نُ وػٍُ  4نشدٕ بُنُطًَو نُ تاى يُطَُيًذا ثًَىَْذٍ دٓظٌ # داية
يُنٌ بةُ  # دايُ $ ذَ يُ طؤساًًُْ دَيذاسيًُناٌْ َىصيهٌ داصٍ خاودا وَٖا واتايُنٌ ًًُْ، ُٖسضُْ
دؤسَ دَبًٓني ئُطُسضٌ َىصيهٌ ثاخ بُ سواَيُت بةُ عُػةكٌ دٓظةٌ     دٓظٌ نشاو بىوٌْ ُٖيُ. بُّ

طُوسَناْةُوَ خؤ خُسيو دَنات، بُآلّ يُ نُتىاسدا ئُّ ناسَ بُثًٌَ عُػكٌ َٓذاٍَ بُ دايو و باوى 
 ٓذاٍَ ئُجناّ دَدا.و دايو و باوى بؤ َ

                                                           

1- Abba 

2- New Wave 

يُ صَاٌْ ئًٓطًًضٍ دَُاوَسيذا َُٖيطشٍ ضُػُٓ # َٓذاٍَ$ىيَُٓس دَبآ ئٍَُُ يُبُسضاو بًَت نُ وػٍُ خ -3
 ةُ و بؤ بُ بُسدَْط داْاٌْ دَيذاس بُناس دًََٖٓشآ.#ئاصيضطًإ$خؤػُويظتًًُنُ و تا سادَيُى  بُ واتاٍ 

ٍُ خؤتإ ةة يإ دايو و باونتإ ةة بؤ يىوُْيُنٌ باؾ يُّ بُناسًَٖٓاُْ، بطُسِئَ و طُفشٍُ طشاَافؤُْن -4
 بذؤصُْوَ. Fleetwood mac)ٍ طؤساًًُْناٌْ فًًَتىود َاى )#ػايعُنإ$يُ ئَُيبىوٌَ ْاطشاو بُ 
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يىوُْطُيًَهٌ طىُْٓتني # دايُ $ و # باوى$، #َٓذاٍَ$ضَُهطُيًَهٌ دَُاوَسيًاُْ وَنى 
يُ َىصيهٌ ثاثذا، نُ بُسدَواّ وَبريًَُٖٓسٍ ٖؤطشيًُ بَُٓاَيُيًُنأْ بؤَإ، بُآلّ طةُسَسِاٍ  

ت بُ دايو و باوى ئَُاُْؾ يُ طؤساًًُْ دَُاوَس خىاصَناْذا صياتش ُٖطتُناٌْ َٓذاٍَ طُباسَ
ًَةت نةُ َةىصيهٌ ثةاخ يةُ بًضةٌُ         دووثات دَبُٓوَ. ئُّ ػًُاُْيُ سَْطُ ٖؤناسٍ ئَُةُ ب

تَُةٌُْ َةاّ   $ُْٖىونُيًذا ئُوَْذَ نؤًٌْ ُٖيُ نُ صؤسيَو يُ ييةُْطشَناٌْ طُيؼةتبًَتُٓ   
ٕ #  ْاوَْذٍ  ةة ُْى بُ طاآلضىويٌ ةة صؤسيٍُٓ خَُيو بُ مسٓذًُوَ يُّ ساطتًًُ، نُ تَُةًُْا

ضىوتُ طُسَوَ و ئُّ ضُػُٓ َىصيهًةُ، َةىصيهٌ تَُةٌُْ ئةُوإ ًًْةُ خؤدَػةاسُْوَ، يةُ        
بُساَبُسدا ُٖوٍَ دَدَٕ َىصيهٌ ثاخ يُطٍَُ تًَُُْاْذا بطىجنًَٓٔ. ئَُاُْ يةُو َىصيهًةُدا،   
نُ خؤػًإ دَوآ دَْطذاُْوَطُيًَهٌ طؤصٍ يُ قؤْاخُ دوايًُناٌْ رياًْإ ةة وَنى طةُباسَت  

اوى بىوٕ و َُٖيظُْطاْذُْوَيُنٌ دووباسَ يةُ دايةو و باونًةإ ةةة دَدؤصْةُوَ.      بُ، دايو و ب
يُ طؤساًًُْ ييُْطشداسَناًْذا، طُسجنًَهٌ تةُواوٍ بةؤ طةُس ثًَىَْةذٍ      0بشؤغ طجشيٓطًَظتني 

َٓذاَيٌ نىسِ يُطٍَُ باونًذا ُٖيُ. طؤساًًْةُناٌْ ئةُو طؤساًْبًَزاْةٍُ نةُ ناسيطةُسيًإ يةُ       
صؤستةش بةُسَو يٍ ويَٓةُ ٖؤػةًًُناٌْ      2َسطشتىوَ وَنى ئرييو نًًَجتةؤٕ َىصيهٌ داصٍ خاو و

 ٍ   دايهذا دَيُْطًَٔ و ئُّ بابُتُؾ، بُ يُبُسضاو طشتين ئٍَُُ نُ َىصيهٌ داصٍ خاو سيؼةُ
يُ يُبريُْنشاوتشئ ئُصَىوُْناٌْ دًايٌ و صياْذا ُٖيُ، ْابآ صؤس دًَطٍُ طُطىوسَِإ بًَةت.  

بةُ  )ديهُدا، طؤساًًُْناٌْ ئُّ دوو طؤساًْبًَزَ  وَٖا يُ بُػُنٍُ يُ نؤتايٌ ئُّ بُػُدا، ُٖس
وَنى يىوُْطُيًَهٌ باؾ يُ دَييُتُ دَسووًًْةُناٌْ َةىصيهٌ دةَُاوَسٍ، تًَةش و      (ْاوباْطُ

ئاَارٍَ ثًَهشدووَ، َىصيهٌ  9تُواوتش يًَهذساوُْتُوَ، ُٖس بُو دؤسٍَ نُ رؤديَت ويًًاَظؤٕ
ًَِشاْةٌ         ثاخ )تُْاُْت ػًَىاصٍ خةاوٍ   ًَةٌ خةؤؾ ًًْةُ( وَسط نةُ تىَيةزٍ سؤػةٓبري ٖةُسطًض ث

ةةُ و يةُّ   #دٍَ$تًَهتُْشاوٍ ًْاصَ بَُٓايًةُ طةؤصطُسيًُنإ يةاخؤ ٖؤطشيًةُ بةُ نىَيةُناٌْ       
سووَػُوَ دَتىاْآ يُ نىيتىوسٍ ئًَُُدا طُسضاوٍَ ناسيطُسيًُ بُٖاداسَ دَسووًًْةُنإ بًَةت.   

َناٌْ ئُّ َىصيهًُ دَبآ ئَُُ بًًَُٓٓوَ بريَإ نُ بؤ تًَطُيؼ  يُ سانًَؼُسيًُ صؤس سيؼُداس
ديهُ ةة ئًَُةٍُ َشؤظةة يةُ تةُواوٍ       و ةة بُ وتُيُنٌ# عُػكٌ يُنُّ ُٖسطًض ْانىريَتُوَ$

قؤْاخُناٌْ دواٍ َٓذاَيًذا بُسدَواّ ُٖوٍَ دَدَئ، ُّٖ عُػكٌ طُسدٌََ َٓذاَيٌ بزيًَٓٓةُوَ  
                                                           

1-  Bruce Springsteen ( طؤساًْبًَز و طًتاسرٌَْ ئَُُسيهايٌ. 1949، )يُ دايو 

2- Eric Clapton ًٍٓطًًضٍ. ( طؤساًْبًَز و طًتاسرٌَْ ئ1945، )يُ دايو بىو 

3- Judith Williamson 
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اناّ بىوٕ يُو عُػكُوَ يًَُةإ نةُوتىوَ خةؤ    و ًَُٖؽ يُو صياُْ طؤصداسيًٍُ، نُ بُ ٖؤٍ ْ
 دَسباص بهُئ.

 
 :ثِسوثاطةندةدازي طةوزة

صؤسيٍُٓ نات وَٖا ديَتُ بُسضاو نُ بُثًٌَ باطُنٍُ فشؤيذ، طشيٌَ ئؤديب يُطُس ًَُالًٌَْ 
دٓظًًُ، بُ وتُيُنٌ ديهُ بَُٓاٍ ئُّ طشيًَُ بشيَتًًُ يُ ئاسَصووٍ َٓذاٍَ بؤ ئُوٍَ دًَطةٍُ  

باونٌ ٖاودٓظٌ خؤٍ بطشيَتُوَ و يُطٍَُ دايو يإ باونٌ غُيشٍ ٖاودٓظٌ خؤيةذا  دايو يإ 
ئاويَتُ بًَت. ئَُيبُت ئُّ سَُْٖذٍَ طشيٌَ ئؤديةب بةؤ فةاَهشدٌْ طؼةتًٌ طشيٓطايةُتٌ ئةُّ       
نًَؼُيُ ثًَىيظتُ، بُآلّ ئًَُُ ُٖسوَٖا دَبآ بُ قؤْاخٌ طشيٓطٌ ُٖوٍَ و تُقُيٍ تةاصَيو بةؤ   

َاَيٍُ بضاْني. َٓذاٍَ بُ قبىوَيهشدٌْ ئُّ بابُتُ نُ ْاتىاْآ دًَطٍُ دايو يإ دًابىوُْوَ يُ بُٓ
باونٌ ٖاودٓظٌ خؤٍ بطشيَتُوَ، ئُويذيًُتٌ دايو و باونٌ بةُ سَمسةٌ دَْاطةآ و َؤَيةُتٌ     
ئُوَؾ دَدا، نُ ثًَىَْذيًُناًْإ بُسدَواّ بًَت. َٓذاٍَ ٌَ دَداتُ ريَش ييًَُْهٌ صؤس ْاخؤػٌ 

دةؤسَ يةُ     اْآ ديرتإ ْاضاس بهات ُٖتانى بُثًٌَ َُيًٌ ئُو سَفتاس بهةُٕ(، بةُّ  نُتىاس )ْاتى
ُ )سيَطٍُ طُقاَطشتين خةؤٍ وَنةى تةانًَهٌ تةُواو دًةا       يةُ دًْايةُنٌ    (دايةو و بةاوى    ية

نؤَُآليُتًذا، نُ صؤس يُ نؤْرتؤَيٌ ئُودا ًًُْ، ُْٖطاويَهٌ طةُوسَ َُٖيةذَطشآ. يةُ سيَطةٍُ     
رواسَدا َٓذاٍَ دَتىاْآ يُ طُسضاوَ و نُسَطتُطُيًَو بُٖشَداس بةآ،  طُيؼ  بُّ ئاَاجنُ صؤس د

نُ طشيٓطرتيُٓنُيإ بشيَتًًُ يُ ٖؤطشيَ  يُ ًَْىإ ئُو و دايو يةإ بةاونٌ ٖاودٓظةًذا. بةؤ     
ئُوٍَ َٓذاٍَ بُو دؤسٍَ، نُ ثًَىيظتُ يُ ئاَاجنُناٌْ ضاوثؤػٌ بهات، سُمتُٕ دَبآ ػىْاطٌ 

طٍَُ ػىْاطٌ دايو يإ باونٌ ٖاودٓظًذا ٖاوطإ بهات. ئُّ سايُ، خؤٍ يُ ُٖس بىاسيَهُوَ يُ
نُ تُواو يإ بُػًَهٌ طُوسٍَ ئُّ ٖاوػىْاطًًُ بُ ٖؤٍ تشطُوَ ديَتُ ئاساوَ، بُ ػةًَىَيُنٌ  
ئاطايٌ يُو ثُسِتىوناُْدا دَخشيَُٓ سوو، نُ بري و سانةاٌْ فشؤيةذ بةُ ػةًَىَيُنٌ طةادَنشاو و      

سدٍ خىيَُٓس، بُآلّ دَسووْؼًهاسٍ خؤٍ وَٖا سواْطُيةُنٌ ًًْةُ،   طُسوطىآ بشِاو دَدسيَُٓ خىا
بطشَ صؤسيٍُٓ نات دُخت دَناتُ طُسٍ طشيٓطايةُتٌ عُػةل يةُ ًَْةىإ َٓةذاٍَ و دايةو و       

 باونذا.
بُثًٌَ ئُوٍَ نُ وتشا، طشيٌَ ئؤديح دؤخًَهٌ دَسووٌْ؛ يُ ُٖس بىاسيَهةُوَ در و درنةاسَ    

ضاوَنٍُ يةُ ًَُالًَْذايةُ )سم يًَٗةاتٔ يةُ ئُويةذيٌ، نةُ       نُ تًًَذا، ػُسَِْطًَضيًُى نُ طُس
َُبُط  ئُّ ًَُالًًَُْيُ( يُثاٍَ قىوَيرتئ دَيبُطتىويًُناْذا ديَتُ ئاساوَ. ئُّ ػةُسَِْطًَضٍ و  
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دَيبُطتىويًُ، ئُْذاَُ ئُسيًٌَ و ُْسيًًَُناٌْ ثشؤطٍُ دًايني. ًَُالًٌَْ َٓذاٍَ يُطٍَُ دايو و 
ٖؤٍ ئُوٍَ، نُ يُ ٖؤػًذا تًَطُيؼتًَٓهٌ ثًَىيظت يةُ دًةاواصٍ و    باونٌ ٖاودٓع، دَبًَتُ

دايو و بةاونٌ ٖةاودٓع،     َُوداٍ تانُنإ يُطٍَُ يُنذا بًضِ بطشآ. دَيبُطتىويٌ َٓذاٍَ بُ
ئُوَيذيًةُنٌ  $ُٖسوَٖا دَبًَتُ ٖؤٍ تًَطُيؼتًَٓهةٌ ديظإ ثًَىيظت بؤ دًابىوُْوَ ةةة يةُ   

وَنى تىمخًَهٌ بًضُذَس بةُ ُْفظةٌ يةُ سةاَيٌ طُػةٍُ       ، ئُويذيًُى نُ دَتىاْآ#ًَٗشَبإ
 َٓذاٍَ، يُ دَسووًْذا، دَسووٌْ بًَتُوَ.

ًَؼرت ئاَارََإ ثًَهشد، ئةُوَ ػةتًَهٌ ئاػةهشايُ، نةُ َةىصيهٌ ثةاخ ٖةَُيطشٍ         وَى ث
ييًَُْهٌ تاسيَُٓس و ُْسيًٌَ دًايًُ، بُآلّ ئُطُس تًُْا ناسنشدٍ َةىصيهٌ ثةاخ ٖةُس ئَُةُ     

بؤ ياسَُتًذإ بُو نُطاٍُْ، نُ ئةُّ َىصيهًةُ بةُ َُبُطة  تًَجُسِاْةذٌْ       بىايُ، ئُو نات
ُٖطتُ در و درَناسَناٌْ ثشؤطٍُ دًابىوْةُوَ طةىآ دَطةشٕ، بايةُخًَهٌ ئةُوتؤٍ ْةُدَبىو.       
تًَجُسِاْذٌْ ُٖطتُ ئاَارَ ثًَهشاوَنإ، واتُ ئٍَُُ نُ تاى بتىاْآ خؤٍ بًًََٓتُ دًَطٍُ دايو 

اٍَ، ًَُٖؽ دؤخٌ دايو و باوى بةُو دةؤسٍَ، نةُ ثًَىيظةتُ ثةٍُ      و باوى، و ُّٖ دؤخٌ َٓذ
ببات، تا سَْطُ يُّ سيَطُيُوَ بطاتُ ضىاسضًَىَيُنٌ طؼتًٌ و ئاَيؤص يُ ُٖطتُنإ، نُ تًًَاْذا 

 ػُسَِْطًضٍ بُ فُسٌَ دَْاطشيَت، بُآلّ يُ ضىاسضًَىٍَ ُٖطتُ ًَٗشَباْاْذا نؤْرتؤٍَ دَبآ.
دواٍ َُسطٌ ًََشدَنٍُ ناسيَهٌ نشد نُ يُ  0اوٍ طجًَهتؤسرًَْو بُ ْ دا،1952يُ طاَيٌ 

ٖةُس نُطةًَو دَيٓاطةٌ، خؤػةٌ     $طُس بُسدٍ طؤسٍِ ًََشدَنٍُ ئُّ سطةتُيُ َُٖيبطُْةذسآ:   
ةة نُ يُ دوايًذا بىو بةُ يةُنًَو يةُ     2دَ طاٍَ دواتش نىسٍِ طجًَهتؤس بُ ْاوٍ فًٌ#. دَويظت

فؤٕ و طؤساًْبًَزإ و يُطُس تُواوٍ ييُُْناٌْ بُْاوباْطرتئ بُسًََُُٖٗٓساٌْ طُفشٍُ طشاَا
َىصيهٌ ثاثٌ ْىيَذا ناسيطُسيًُنٌ ضاسَْىوطظاصٍ داْا ةة يُطُس بَُٓاٍ ُٖس ئُّ سطتُيُ بؤ 

)ثًَهٗاتىو يةُ نؤَةَُيًَو نةض( طؤساًًْةُنٌ     # وسضُ بىونُ ػىوػُيًُنإ$طشووثًَو بُ ْاوٍ 
يهٌ ثاثةذا يةُ طةاَيُناٌْ ثةاؾ دووََةني      دؤسَ يُ سؤرَ طُسَتايًُناٌْ َىص  تؤَاس نشد. بُّ

دُْطٌ دًٗاٌْ، ُٖطتُ ئُسيًًَُٓناٌْ ثًاويَو طُباسَت بةُ بةاونٌ، يةُ ػةًعشٍ دَيةذاسٍ و      
 ُ يةذا   ُٖطتُ دَسبشِاوَناٌْ يُ ئاواصيَهٌ ثشِفشؤؾ، طُباسَت بُ خؤػُويظ  نضًَو بؤ دَيذاسَنة

 تىايُوَ. 
ٖاتُ بُسضاو، نُ َةىصيهٌ ثةاخ تةا    طُسَسِاٍ َُٖىو ئَُاُْؾ، يُو طُسدََُدا وَٖا دَ 

                                                           

1- Spector 

2- Phil 
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سادَيُى دووس بىو يُ ُٖس ضُػُٓ ُٖطتًَهٌ ًَٗشَباْاُْ طُباسَت بُ باونإ، بُآلّ يُ ثُطين 
بُْاوباْطرتئ ئُطتًَشٍَ ثاخ، نُ يُ ُٖس بىاسيَهُوَ طَُبىيًَهُ بؤ ئُّ َىصيهًُ ةة ئًًَعًع 

هٌ ئاسَةاًْهشاو دَنةشد، بةُ    ة بُ طؼتًٌ ئاَارٍَ بؤ ويَُٓيةُنٌ ٖؤػةٌ يةُ بةاونًَ    0ثشيَضيٌ
 9يُطُس طالديةع  (1985) 2ْاوٍ دَبشد. ريآْاٍَُ ػاياٌْ طُسجنٌ ئًَالئ داْذٍ# طىَيتإ$

)دايهٌ( و ئًَعًًع ثشيَضيٌ، خاَيطُيًَهٌ صؤس، طُباسَت بُ ثًَطٍُ تايبُمتُْذيًُ ػةاٖاُْناٌْ  
ظةًًُتٌ ثًةاودا، سووٕ   ثشيَضيٌ و ثًَىَْذٍ ئُو يُطٍَُ تُْطةزَ، يةُ سَُْٖةذٍَ نىيتةىوسيٌ دٓ    

دَناتُوَ. يُو ناتُدا ئُّ تُْطزَ يُ دًْايُنذا نُ دووََةني دةُْطٌ دًٗةاٌْ تًَجُسِاْةذ بةىو      
خُسيو بىو طُػٍُ دَطُْذ. ُٖسضُْذ نُ بُ سواَيُت ًَٖؼتُ ثًاواٌْ بآ نَُيهَُيٍُ ٖؤيًىود و 

ْذٍ ئةُوَ ػةتًَهٌ   ياٍُْ نشيَهاسإ، بًضُذَسٍ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ بىوٕ. بُثًٌَ وتُناٌْ دا
ًًَؤْإ َشؤظة نُطًَو بُ طىَيتإ دَصأْ نُ باونٌ خؤٍ ٖةُسطًض    دَيتُصئَ و ْادسوطتُ نُ بُ

ٕ $ئؤبؤُٖتٌ ػاٖاٍُْ ُْبىو، يُ نُتىاسدا ثشيَضيٌ بُّ ٖؤيُوَ بُ  ْاوبةاْطٌ دَسنةشد،   # طةىَيتا
ْذْةُوٍَ ٖةُس   ضىْهُ دايهٌ وَٖا سواْطُيُنٌ يُطُسٍ بىو. ُٖط  دايو بؤ نىسَِنٍُ و ْىا

طشتين ُْفظٌ طؼتًٌ نىسِدا، يةُ تةُواوٍ دُطةتٍُ نىيتىوسيَهةذا خةؤٍ       ئُو ُٖطتُ يُ بًضِ
 ْىاْذ، ئُو نىيتىوسٍَ خظتُ ريَش باَيٌ خؤٍ.

يةُنإ و طؤساًًْةُنٌ دَيةذاسٍ    #وسضُ بىونُ ػىوػُيٌ$فًٌ طجًَهتؤس يُ سيَطٍُ طشووثٌ 
ُساَبةةُس خةةَُيو بُطؼةةتًًذا،   يُطةةُس قؤْةةاخٌ تةةاصَيوٍ، ثًَةةذا َُٖيطىتٓةةُناٌْ يةةُ ب    

ًَشديَو، نةُ ٖةُسطًض ْةُيتىاٌْ ٖةُيبآ دَسبةشِآ. ٖةُّ بةاونٌ         دَيبُطتىويًُنٍُ بُ باوى و َ
ًَشدَنةٍُ نشيَهةاساًَْهٌ نةُّ ضةاوَسِواٌْ داَُصساْةذٌْ نةاتٌ بةىوٕ،           طًةُديع، ٖةًَُؽ َ

ًَُٔ و ًَٗشَبةإ، بةُآلّ بةُ بةآ ويظةت و تىاْةا و دَطةُآلت،          ٌ طةج $ثًاواًَْهٌ دىإ و ٖة
و نُّ دَطت نُ ُْياْةذَتىاٌْ بةزيَىٍ بَُٓاَيُنةُيإ دابةني بهةُٕ. ئةُو       # ثًَظتاًَْهٌ بًًََٗض

و بةُ ًًَؤْةإ نُطةًؽ      ثًاوٍَ نُ طًُديع دَيُويظت يةُ نىسَِنةٍُ دسوطة  بهةات ةةة     

                                                           

( طؤساًْبًَزٍ بُْاوباْطٌ ئَُةُسيهايٌ. طةَُا و طؤساًًْةُناٌْ يُطةُس     1935ة   77) Elvis Presleyة 1
ػاْؤدا تاصَيواٌْ ػاطُػهُ دَنشد، بًضٍ دايو و باونإ َُٖيذَطتاْذ. ثشيَضيٌ، َُسط صوو ٖاتُ طةؤساخًًُوَ  

صؤس و ئاَيىدَبىوٕ بُ َادَ طشِنُسَناُْوَ، بُآلّ بريَوَسٍ و يادٍ تا ضُْذبُسَ يةُ دواٍ   ئُويؽ بُ ٖؤٍ ضاخٌ
 خؤٍ يُ ٖؤمشُْذٍ ييُْطشاٌْ َىصيهٌ ثاثذا بُ صيٓذوويٌ َايُوَ.

2- Elaine Dundy 

3- Gladys 
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ُْتةًُْا دةىإ و ٖةًَُٔ و ًَٗشَبةإ بطةشَ ٖةُسوَٖا         نىسَِنُيإ بُ وَٖا ثًاويَو دَصاٌْ ةةة 
دَطُآلتًؽ بىو. طًُديع ضُػُٓ دؤساودؤسَناٌْ دَطُآلتٌ يُبُسضةاو دَطةشت:   ويَٓانُسَوٍَ 

دَطُآلتٌ ثاسَ، دَطُآلتٌ ئاطىودَيٌ، دَطُآلتٌ بآًْاصٍ و تىاْاٍ ياسَُتًةذإ بةُ ديةرتإ؛    
دَطُآلتًَو نُ ئُيعًع يُ طُسَتادا يًٌَ بآبُٖشَ بىو. ئُّ دَطُآلتُ ُٖسوَٖا سَْط و بؤيُنٌ 

هٌ ٖىُْسَُْذاْةُؾ بةىو، دَطةُآلتٌ ػاطُػةهُنشدٕ، دَطةُآلتٌ      دٓظٌ ُٖبىو، دَطةُآلتًَ 
دةؤسَ    داطُثاْذٌْ ُٖطت بُطُس ديرتاْذا، ئُّ ئُويَتًًُنإ. ثشيَضيٌ نُ نُطةايُتًًُنٍُ بةُّ  

بُثًٌَ ًْاصَناٌْ دايهٌ بًضٌُ طشت و يُ دوايًذا بةىو بةُ ٖةؤطشٍ طشيٓطايةُتٌ ٖةُس صؤسٍ      
دَيتُصيَُٓنُيُوَ تًُْا َؤسنٌ يُطةُس ئةُّ ساطةتًًُ    ئابىوسٍ و نىيتىوسٍ يوَنإ، بُ ئاناَُ 

َٓذاَيًَهُوَ بؤ طىَيتاًَْو بُ بآ بةُٖشَداسيَ  يةُ تىاْةاٍ ًَٖٓاْةُ       داْا نُ ثشؤطٍُ طؤسِإ يُ
ًَةت. يةُ نةاتٌ َةُسطٌ         ئاساٍ ُٖس ضُػُٓ ُْفظًَهٌ دَسووٌْ ةة دَتىاْةآ ضةُْذَ طةُخت ب

صؤسيٍُٓ ييُُْناُْوَ تىوػٌ تُْطةزَ ٖةاتبىو،   ثشيَضيًذا ييٌُْ نىيتىوسٍ سَطُصٍ ثًاواُْ يُ 
وَٖا دَٖاتُ بُسضاو نُ ئُو ئاسَاْطُيٍُ، نُ ثًَؼرت ئةُو ويَٓاطةُسٍ بةىوَ تةًُْا يةُ دًْةاٍ       

دَيتةىاٌْ بةىوٌْ ٖةُبآ. طةُسَسِاٍ ئَُاْةُؾ، يةُ        (1950) خُوْاوٍ فًًُُناٌْ ثُجناناْذا
  ٕ دووبةاسَ ويَٓةا دَبٓةُوَ. ػةًَىَ      نىيتىوسٍ دَُاوَسدا ويَُٓ ٖؤػًًُ ناسيطةُسَنإ صؤسيٓةُيا

ناسَناٌْ ثُجنانإ ديظاُْوَ يُ ُٖػتاناْذا ثةُسَيإ طةُْذووَ و ئَُشِؤنةُؾ ٖةُس بةُودؤسَ      
ييُْطشيإ صؤسٕ. يُ سووبُسطُيًَهٌ قىوَيرتٍ َىصيهٌ ثاثًؼذا َرياتةٌ َةىصيهٌ ْاطةشاو بةُ     

يؽ ًَٖؼةتُنُ دووثةات   #طىَيتإ$تايبُت   بُ# ساى ئُْذ سؤٍ$يإ # دىوَيُ و يُسيُٓوَ$ْاوٍ 
دَبًَتُوَ. يُ قؤْاخٌ دواٍ دووََني دةُْطٌ دًٗةاٌْ، َةىصيهٌ دةَُاوَسخىاص، بًضةًَُهٌ      
درواستشٍ يُخؤطشتىوَ و دَتىاٌْ وَسطًَشِاًَْهٌ دآًَُٖساُْتش و ساطةتُوخؤتش بًَةت يةُ تُقةُي     

يتةىوسٍ و  طؤصيًُنإ. ثشيَضيٌ و بُ ػًُاُْوَ طجًَهتًَشيؽ ٖةًض ناًََهًةإ يةُ طُسضةاوَ نى    
تانُنُطًًُنإ بُٖشَداس ُْبىوُْ تانى بتىأْ بُ تًَجُسِاْذٌْ تُقُيٍ ئةؤدييب، بةُ ػةًَىَيُى    
ضاسَطُسٍ بهُٕ، نُ َٓذاَيٌ نىسِ يُطٍَُ باونًذا بطاتُ تُبايٌ، ُٖس ئُو باونٍُ نُ نةىسِ بةؤ   

ًَهٌ واتابُخؼني بُ بىوٌْ خؤٍ ْاضاسَ يُطَُيًةذا خةُبات بهةات، بةُآلّ يةُ ئاناَةذا ُٖطةت       
ًَشدا،         ًَةٌ وَسدَطةشآ. يةُ َةىصيهٌ ثشَيضيةٌ و طةجًَهت ئُسَيًاٍُْ طُباسَت بُ ثًاويُتًؼةٌ ي

ٍ طجًَهتًَش، بىو بُ #ديىاسٍ دَْط $ خُباتُ ْابًٓني.  َّذْاساطتُوخؤ ي تُْاُْت ًْؼاُْيُنٌ
ٖؤٍ طاْابىوُْوٍَ دَسنُوتين طؼتًٌ دَْطٌ رْإ يُ َىصيهٌ ثاثذا و تىاٌْ ةة يةُ سيَطةٍُ   

طٌ نضاٌْ تاصَيوَوَ ةة ئاوات و ػايًُ تايبُتُناٌْ تُقُيٍ دًابىوْةُوَ بةُ ػةًَىَيُى    دَْ
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ثًؼإ بذا، بُآلّ ئُو سيَطُيُنٌ ْاسِاطتُوخؤٍ يُ ًَُالًٌَْ ئؤديجًذا تًَجُسِاْذ و يةُ نةُتىاسدا   
طشووثةُ َىصيهًًةُناٌْ   $يُ ًَْىإ ُٖط  َٓذاآلُْ و ثؼةتًىاٌْ يةُ َُيًةُ دٓظةًًُناٌْ     

دوودٍَ بىو، ُٖس ئُو طشووثاٍُْ نُ طجًَهتًَش سؤَيًَهٌ بُسضةاوٍ يةُ طةُسَُٖيذاًْاْذا    دا #نضإ
 طًَشِا.

ثشيَضيٌ بُ ًًَؤْإ باونٌ نشدَ دورَين خؤٍ، ضىْهُ يُ ناسيطُسٍ ئةُو يةُ نىسَِنةإ )و    
نضُنإ(ياْذا ْاسِاصٍ بىوٕ، بُآلّ ضىْهُ خؤٍ باونًَهٌ ُْبىو نُ يُطَُيًذا خُبات بهات خؤٍ 

ريٍ خُباتًَهٌ ناسيطُستش يُطٍَُ باونًذا ُْبىو. يةُ نةُتىاسدا، ئةُوَ وَآلَةٌ خةُياَيًٌ      دَسط
ئةُيعًع نةىسِيَهٌ   # ثًاويَةو   تايبُمتُْذيطةُيًَهٌ ُٖيةُ؟   $دايهٌ بُّ ثشطًاسَ بةىو، نةُ   
 (1960)طىتٔ بىو. ئَُيبةُت يةُ ػُطةتُناْذا    # بُآل قىسبإ$َُٖيهُوتىو بىو نُ عادَتٌ بُ 

دؤسَ بُطتًًََٓهٌ نىيتةىوسٍ بةُسبآلو     ُناٌْ ًَُٖٓايُتٌ و َُعكىويٌ و بُّتُواوٍ سآ و سَمس
بؤ َىصيهٌ ثاخ سَخظا تا يُ بىاسٍ طؤصيُوَ طُػُ بهات و بُ ػةًَىَيُنٌ سووْةرت خةُسيهٌ    

  ٌ ديهةُوَ، ثةاخ تةىاٌْ بةُ ػةًَىاصيَهٌ        نًَؼُ ئؤديجًًُنإ بًَت. بُّ ٖؤيةُ و ٖؤناسطةُيًَه
هٌ نىيتىوسٍ )ُٖس ئُو بًٓاتةٍُ، نةُ ئةُّ ثُسِتىونةُ يًَهذاْةُوٍَ      تًَشوتُطُيرت ببًَتُ بًٓاتًَ

يُطُس دَنات(، يًْهُّ يُ ُْٖذيَو يُ بُسَُُٖناًْذا وَنةى طُسضةاوَيُى بةؤ طُيؼة  بةُ      
يُنجاسضُيٌ طؤصداسٍ بًَتُ نايُوَ. َىصيهٌ ثشيَضيًؽ سَْطةُ تةىاًْبًَ  وَٖةا نةاسنشديَهٌ     

   ٍ َةُيًٌ دَسووْةٌ خةىدٍ ئُيعًظةٌ نةُ داوانةاسٍ        ُٖبآ، بُآلّ تا سادَيةُى بةُ ثًَضةُواُْ
 دَطهُوتٌ ثًاواُْ، ُٖسضُْذَ داواناسيًُنٌ بآ ويَُٓ و ناسيطُسيؽ بىو.

 
 :سةزؤن و باوكي )زييس و ثدزش(

ًَظةتني وَنةى         ًَشيٓط ًَةزَ دوايًُناْةذا دَتةىاْني طؤساًًْةُناٌْ بةشؤغ طج ًَىإ طؤساًْب يُ ْ
اٌْ َىصيهٌ ثامثةإ ثًؼةإ دَدا. بةُثًٌَ باطةُناٌْ     يىوُْيُى يًَهذَيُٓوَ، نُ طؤسِاْهاسيًُن

يثُسَِناٌْ ثًَؼىو، دَتىاْني بًًََني نُ طجًَشيٓطًَظةتني يىوُْيةُنٌ بُتايبةُت باػةُ، ضةىْهُ      
تىمخطُيًَهٌ طشيٓط يُ َىصيهٌ ثشيَضيٌ و طجًَهتًَش بُ ئُْكُطت ثًَهُوَ تًَهٍَُ دَنات. بةُ  

ٍ ثشِ مجىدىوَيُ، #دىوَيُ و يُسيُٓوَ$وٍُْ ئاػهشاٍ واتايُنٌ ديهُ طؤساًًُْناٌْ ئُو ُّٖ يى
 ًَُٖؽ َُٖيطشٍ دووثاتبىوُْوٍَ بُسدَواّ و دىوَيًَُٓسَوٍَ دَْطُ.

يُ ْىوطشاوَناٌْ يًَهؤَيُسَ بُسيتاًًُْناْةذا طةُباسَت بةُ َةىصيهٌ ساى نةَُرت ئاَةارَ       
ْةةذِِيَو يةةُّ نشاوَتةةُ ثًَطةةٍُ طشيٓطةةٌ طؤساًًْةةُناٌْ طجًَشيٓطًَظةةتني، ئُطُسضةةٌ سَْطةةُ ُٖ
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يًَهؤَيُساُْ دإ بًَُٓٓ ضًَزَ وَسطشتين بآ وسدبىوُْوٍَ ئاواصَناْذا. ئُو ساظُطُسَ نىيتىوسيًاُْ 
   ٍ دٓظةًًُت.   0نُ بُ دووٍ َؤدٍ سؤرَوَٕ، صؤستش طُسجنًإ بشِيىَتةُ سؤخًَٓةُساٌْ ثًَهٗاتةُ

يةةُ  دٓظةةًًُتٌ ثًاواْةةٍُ بةةآ ثةةُسدَ و ْائاطةةايٌ طجًَشيٓطًَظةةتني، سَْطةةُ وَنةةى يةةُنًَو 
ًَتةُ بُسضةاو و ُْٖىونةُؾ نةُ دابِشاْةُ يةُ          ػىَيُٓواسَناٌْ قؤْاخٌ ثةًَؽ فًًُٓظة  ساى ب
ًََزيُٓناٌْ دٓظًًُت يُْاو ضىوُْ، تًُْا دَتىاْآ سوونُؾ بًَت. ثشؤطٍُ يُْاوضةىوٌْ ئةُّ   
قُتعًُتاُْ تا سادَيُى يُ طؤسِاْهاسيًُناٌْ َىصيهٌ ثاثُوَ طُسضُػين وَسطشتةىوَ و ثًةاوإ   

ُ رْإ ئُوَيإ طُداْذووَ. سَطُصٍ ثًاواُْ بىوَتُ يُنًَو يةُ طةُْتُسَناٌْ تىاْةُوٍَ    صياتش ي
نىيتىوسٍ، تىاُْوَيُى نُ بُسضاوتشئ دَسنُوتُٓناٌْ ئُو ثًاواُْ بىوٕ نُ يُ َىصيهٌ سانةذا  
سآ و سَمسُناٌْ دًاواصٍ دٓظًًُناًْإ ْايُ ريَش ثآ. )طُسطةىوسًَُِٖٓس ئُوَيةُ نةُ بُسضةاو     

ّ داسِووخاٍُْ سَطُصٍ ثًاوإ، بُ ػًُاُْوَ تا سادَيُى َُديىوٌْ ثًَطةٍُ بُطؼةتًٌ   بىوٌْ ئُ
وَنةى   2طشيٓطرتٍ ثًاواُْ، يُ ثًؼٍُ َىصيهذا.( يُّ دوايًاُْدا، ٖؤطشٍ طؼتًٌ بةُ َادؤْةا  

، ُٖسوَٖا نَُيو وَسطشتُٓنٍُ يةُ ويَٓةُ دٓظةًًُنإ، طةُسجنٌ يةُ      (نىيتىوسٍ)ٌ ثُيهُسيَه
 نُ بُسطٌ رْاُْ دَثؤػٔ، بؤ طؤساًْبًَزاٌْ رٕ طىاطتىوَتُوَ.ثًاواٌْ ٖاودٓظدىاص، 

ًَؼةاٌْ طةُسجنٌ سَخٓةُطشَ نىيتىوسيًُناْةذانإ يةُ طةُسدًَََهذا نةُ         بُ َُبُط  سان
سَخٍُٓ نىيتىوسٍ صؤستش يُطُس ًْؼاُْنإ بىوَ، سَْطُ طؤساًْبًَزاًْؽ بُ ثًَىيظتًإ صاًْبةآ  

ُٕ. طؤساًْبًَزيَو نُ يُّ بةىاسَدا بةُ ػةًَىَيُنٌ    نُ يُطُس بُٖا ًْؼاُْيًُناٌْ خؤيإ ناسبه
ئُوتؤ يًَضإ و دآًَُٖس ُْبآ، سَْطُ بُ َُٖيُ بُ تاواْهةاسيَهٌ ثًؼةُطُسٍ بضاْةشآ و ئانةاٌَ     
طجًَشيٓطًَظتًًٓؽ تا سادَيُى ُٖس وا بىوَ، بُآلّ ئُو سَطةُصَ ثًاواْةٍُ نةُ طجًَشيٓطًَظةتني     

سضةًَىَيًُنإ )ٍ دَْطةٌ ثًاواْةُ، دًةٌ ثًاواْةُ،      َُٖيطرييُتٌ، ػتًَهٌ صياتش يُ ًْؼاُْ ضىا
طُيُ، يُ طٍَُ ُٖطةت و طةُسّ    ساَيُتٌ دُطتُيٌ ثًاواُْ و... ( دَطشيَتُ خؤ. ُٖس ئُّ ًْؼاُْ

سيَهشدُْ بإ ثًاواٍُْ،  (بُ سيَو و ثًَهٌ)بىوٌْ تايبُتٌ ئُودا، دَتىاْآ ببًَتُ ٖؤٍ ئُو ػًَىَ 
انذا يىوُْناٌْ بُ صؤسٍ دَبًٓةشئَ. طشيٓطايةُتًٌ   نُ ًْؼاٍُْ خؤػًفتُيًًُ و يُ َىصيهٌ س

طجًَشيٓطًَظتني يُويَىَ طُسضاوَ دَطشآ، نُ ئُو ْاوَسؤنًَهٌ سَوػتُُْذٍ ئُسيَين وَسدَطشآ و 
دَةاتُ طُس ئُو تايبُمتُْذيًُ ثًاواُْيُ. سَْطُ بتىاْني بًًََني نةُ َىصيههةٍُ، سَطةُْايُتًٌ    

  و طُسَسِؤيًُى بُ دووسَ.ُٖيُ، واتُ يُ ُٖس ضُػُٓ ُٖطتطُسيَ 
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ًَٓاْةُوَ دَطةهشديًاُْ نةُ يةُ دوو نؤََُيةٍُ         ًَش َٓذاآلْةُ و يىوْةُ ٖ ًَىاصَ َ دًا يُو ػ
ًَظةتني يةُ بةاقٌ بُسَُٖةُناٌْ خؤيةذا بةُسدَواّ          ًَشيٓط يُنٌَُ طؤساًًُْناًْةذا ُٖيةُ، طج

َناًْذا َُٖيطشٍ بابُتطُيًَهٌ سَوػتُُْذٍ تايبُت يًَهذَداتُوَ. ػىيَين يُدايو بىوٕ يُ ئاواص
دةاس بةُ تًَشِاَةاًَْهٌ خَُطًٓاْةُوَ      تايبُمتُْذيًُنٌ سَوػتُُْذيُ نُ طجًَشيٓطًَظةتني بةشٍَِ  

طُباسَت بُ يُْاوضىوٌْ يُنُيٌ نؤَُآليُتٌ يُ قؤْاخٌ ثؤطةت ثًؼةُيًذا يةادٍ يًَةذَنات.     
)ُٖس بُّ ٖؤيُػُوَ بىو نُ بةُو دةؤسٍَ ٖةَُىوإ دَصاْةٔ، يةُ نةاتٌ َةاْطشتين طؼةتًٌ         

، ئةُو ياسَُتًًةُنٌ َةاَيٌ صؤسٍ دا بةُ     1984يَهاساٌْ ناْطُناٌْ بُسيتاًْادا يةُ طةاَيٌ   نش
ٖؤطشيًةُ ثًَبُطةت   $ نشيَهاساٌْ َاْطشتىو(. بُسثشطًاسَتًٌ طؤصداسٍ ةة يإ خةؤٍ طىتةٌُْ   

ةة يؽ يُ سواْطٍُ طجًَشيٓطًَظتًُٓوَ َُٖيطشٍ سَُْٖذيَهٌ سَوػتُُْذيًُ. بُ 0# نُسَوَنإ 
رت، ئُّ سَُْٖةذٍ سَوػةتُُْذيُ بشيَتًًةُ يةُ وَئُطةتؤطشتين بُسثشطةًاسَتًًًُ       واتايُنٌ سووْ

ثًاواْةةُناٌْ باونةةإ و ًََةةشدإ. طةةُسَسِاٍ ئَُاْةةُؾ، يةةُ ثةةاٍَ ئةةُّ وَئُطةةتؤطشتين       
     ُ طةؤص و    بُسثشطًاسَتًًُدا، نؤََُيًَهٌ ديهُ يُ سؤَيُ ثًاواْةُناًْؽ يةُ َةىصيهٌ ئةُودا بة

و نُ ثًَىَْذيًإ بُ ويٍَُٓ ئؤتؤَبًًَُ خًَشانإ و سابةىاسدٕ و  طُسًًَُوَ ديَتُ ئاساوَ، سؤَيطُيًَ
 وَ ُٖيُ.#دىوَيُ و يُسيُٓوَ$

دؤسَ، طؤساًًُْناٌْ طجًَشيٓطًَظتني ًًٌََٖ تُواوٍ ثًاوَتٌ ةة يُ يوٍ طةُسصيٓذووَ و    بُّ
ًَىٍَ ثشؤطةُيُنٌ بةُسدَواّ، ثًؼةاٌْ دَدا.         تانى باونًَهٌ بُسثشغ ةةة دَطشَيتةُوَ و بةُ ػة

ئُطُسضٌ طجًَشيٓطًَظتني بُ ػًَىاص و طُبهٌ  (ئُوَيُ نُ# ثشؤطٍُ بُسدَواّ $ ُبُطتِ يُ َ)
ًَةو صيةاتشٍ ًًْةُ. ُٖيةُ طًةاٌْ         ضُْذئ تٌَُُْ دًاواص دَثُيعآ، بُآلّ يةُ بُٓسَِتةذا دَْط
سَُاطٌ َىصيهٌ ثًاوٍ دُوإ يُ طؤساًًُْناٌْ باَيكًذا يُْاو ضىوٌْ بةؤ ًًْةُ، يةُ ٖةَُإ     

اُْت يُ طؤساًًُْ ػادَنإ و طؤساًًُْناٌْ ػؤسِػٌ دُواًْذا، صؤستش ُٖطتًَو يُ ناتًؼذا، تُْ
دًا يةُ  )# نًَبُسنآ يُ ػُقاَذا$ثًَضاوثًَضٌ و داٖاتُ دوايًُناٌْ ريإ ئاَادَيُ. بؤ يىوُْ 

، وَنةى طؤساًًْةُنٌ صؤس خةَُطني طةُباسَت بةُ وَسَِطةٌ خةؤٍ        (بؤضىوٌْ طُسَتايٌ بًظُس
 دَسدَخات.

شيٓطًَظتني بُ تُواوٍ ئُّ بريَ دَطُثًًََٓت، نُ طُسضُػُٓ باوَناٌْ سَفتاسٍ َىصيهٌ طجًَ
ًَبًًًٓةُ          ًَةو تةُْشاوٍ ريةإ، بةُثًٌَ ت ًَُٓسٍ بًضةًَُهٌ ت ثًاواُْ ُْٖىونُؾ دَتةىأْ طةُد
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بةةٔ. ٖةةُسوَٖا ئةةُّ بًضةةٍُُ ريةةإ تًؼةةو دَخاتةةُ طةةُس ييةةُْطشٍ و     سَوػةةتُُْذيُنإ
 َ َُيطةةُ(. بةةُ وتُيةةُنٌ ديهةةُ، يةةُ طؤساًًْةةُناٌْ     ثُسوَسدٍَ)تةةُواوٍ تىيَةةزَناٌْ نؤ

طجًَشيٓطًَظتًٓذا ًٖض ناّ يُ ػًَىَ سوآًُْ طىوى و دووييُُْنإ طُباسَت بُ رٕ ْابًٓشآ بُو 
 دؤسٍَ، نُ يُ بُسَُُٖناٌْ بشِيَو يُ طؤساًْبًَزاٌْ ٖاوقُتاسيذا دَبًٓذسئَ. يُ طؤساًًُْناًْذا

ٍ يإ يُ طُسنُوتٔ ياخؤ يُ ْاخؤػًًُناٌْ بَُٓاَيُدا رْإ بُػذاسٍ رياٌْ ثًاوأْ،   يُ ػاد
بًَت و ناس و فُسَاٌْ ثًاواًْؽ ئُوَيُ، نُ بآ َُٓت خؤػًإ بىئَ. ئَُيبُت ئةُّ صاًْاسيًةُ   
بُسبُطتطُيًَهٌ تايبُت يُ بُسدًََذايُ، بؤ يىووُْ، خُسدُ نؤَُآليةُتٌ و ريٓطُيًةُناٌْ   

ييٌُْ بًَُٖضٍ بشيَتًًُ يُ طُسجنذاًَْهٌ وسدبًٓاْةُ بةُ   ئؤتؤَبًٌَ تًًَذا يُ بُسضاو ْاطريدسئَ. 
نؤََُيًَو ُٖوٍَ و تُقُيٍ سَوػتُُْذيٌ ئاطايٌ. طجًَشيٓطًَظتني يُ ضىاسضًَىٍَ وػُ دٓظًًُ 
ثًاواُْناْذا وػُطُيًَو بؤ دَسبشِيين ٖاودَيٌ و دَيدؤػٌ و َايف ٖاوػاسيًُتٌ دَدؤصيَتُوَ و بُ 

طةٍَُ بُسبُطةتُناٌْ ريةاًَْهٌ ئاطةىودَدا بةُناسيإ دًََٖٓةآ.       َُبُط  سووبُسِو بىوُْوَ يُ
ئَُيبُت ئُّ تُقُييُ صؤسيٍُٓ نات ْاطاتُ ئُجناّ، بؤ يىوُْ، ناسٍ دَط ، ياسَُتٌ دَدا بةُ  

ثًؼُيًذا بُ  َىسهُّ بىوُْوَ بَُٓاٍ ػىْاطٌ ًَْشاُْ، بُآلّ ئُو ػىْاطُ يُ نؤََُيطٍُ ثؤطت
$ و يُ ئاناَذا سَْطُ ثًاوٍ دًاوَ بىو، بُ دَيًٓايًةُوَ يةُ    َُٖإ بًضُُوَ بُسضاو ْانُويَت

داًْؼتبآ، بُآلّ ثًَىيظت ْانا ُٖس سؤرَ بَُٓاٍ ػةىْاغ بةُ    0#قُتاسيَهٌ عاصميٌ باػىوسدا 
سؤَيطُيًَهٌ تايبُتٌ نؤَُآليُتًًُوَ بًَُٖضتش بهُئ. سَطُناٌْ ػىْاطةٌ ثًاواْةُ بشيَتًًةُ يةُ     

ًَةىإ بةُسَيٌ و بةؤ         خُباتهشدٌْ ثًاوٍ دُوإ يُطٍَُ باونًةذا بةؤ ضاسَطةُسنشدٌْ ثًَهةذاداٌْ ْ
ئُوَؾ، نُ باوى و نىسِ بطُُْ تُبايٌ. بؤ طُقاَطشتىويٌ ئُّ تُبايًُ ثًَىيظتُ، نُ نةىسِ سيَةض و   
سىسَُتٌ باونٌ بطشآ و دَيٌ بؤ بظىوتًَٓآ. طجًَشيٓطًَظتني وَنى َٓذاَيًَو بةُ ثًَؼهُػةهشدٌْ   

اَُ طشيٓطُ نُ باونٌ يُ دواٍ تًََُُْو صَتُت يإ وَنى ثًةاويَهٌ  ويَُٓطُيًَو دَطاتُ ئُّ ئان
ثري و ثُنهُوتُ ثًؼإ دَدات يةإ وَنةى ثًاوَيةو، نةُ بةُ ٖةؤٍ نةُّ دَطة  و ُْداسيًةُوَ          

ةةُناْذا  #ئؤتؤَبًًَُ دَط  دووَّ$و # ناسطُ$ػهاوَ )يىوُْطُيًَهٌ باؾ يُّ ويَُٓطُيُ يُ  تًَو
ٓؼًٓرتئ طؤساًًُْناًْذإ(. ئُوٍَ نةُ يةُ صؤسيٓةٍُ طؤساًًُْناًْةذا     دَبًٓشئَ، نُ يُ سيَزٍَ دَي

ًْطُساٌْ ًَُٖٓسَ ئَُُيُ نُ باوى صََاًَْو نُػف دَبآ نُ سَْطُ َشدبآ و ئًذٍ ْةانشآ دَيةٌ   
بؤ بظىوتًَٓشآ. ُٖسبؤيُؾ، ثًاوإ يُ ئاواصَناٌْ طجًَشيٓطًَظتًٓذا بُ ُٖط  طىْاُٖوَ دَرئ و 
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نةُفاسٍَ طؤْاٖةُنايإ ًَٖؼةتُ بةُ     $ّ ُٖطتُ عىَشيإ دَطاتُ ئةاخش:  بُ ُْطشَوتين ئًَؼٌ ئُ
طةُسَسِاٍ ئَُاْةُؾ،   #(. َاَيٌ باونِ$ (ديَشِيَو يُ طؤساًًُْنٌ يُ ريَز ْاوٍ( # ) ئُطتؤَاُْوَٕ

قُسَبىو بهاتةُوَ   (سَفتاسٍ سابشدووٍ خؤٍ يُطٍَُ باونًذا)يًْهُّ بُّ ٖؤناسَوَ نُ نىسِ دَيُوآ 
 ُ ةةةة ببُخؼةةًَت و ببُخؼةشيَت، دَنةةشآ بةةىتشآ نةُ طُيؼةةتىوَتُ دؤخًَهةةٌ    واتايةُى   و ةةة بةة

سَوػتُُْذٍ ئُسييَن، نُ تانُ باَيكُنإ يًٌَ بُٖشَداسٕ و بُثًٌَ ئُّ دؤخُؾ، طُسجنٌ دَيظةؤصاُْ  
 بؤ ديرتإ و ةة يُ سووبُسيَهٌ بُسبآلوتشدا ةة بؤ نؤََُيطٍُ تًَذا ديَتُ ئاساوَ.

تًةةؤسٍ   ُثًٌَ ُْٖةةذيَو ػةةًهاسيٌ دةةَُاوَسٍ يةةُدةةؤسٍَ ثًَؼةةرت ئاَةةارَ نةةشا بةة  بةةُو
دَسووْؼًهاسٍ، بُٓسَِتٌ ٖاوػىْاطٌ نىسِ يُطٍَُ باونًذا، ئُو تشطُيُ نُ يُ بةاونٌ ُٖيةُتٌ   

يُ(. ئاوَٖا ػىْاطٌ ًَْشاُْ بُ ٖؤٍ تشطٌ صؤسَوَ يُ بُسَيةُى  #طشيٌَ خُطاوٍ$)بُ صاساوَيُى 
ُوٍَ ُْنُويَتُ بُْذٍ باونًُوَ، ثةآ دًََْتةُ   ديهُ. بُ واتايُى، نىسِ بؤ ئ دَطُيُتُ بُسَيُنٌ 

ديهُ يُّ ٖاوػىْاطًًٍُ نىسِ يُطةٍَُ   ػىيَين ثًٌَ باونٌ. َىصيهٌ طجًَشيٓطًَظتني تًَطُيُنٌ 
باونًذا دَخاتُ بُسضاو، نُ بُثًٌَ ئَُُ، سَطُصٍ ثًاو يُ سيَطٍُ ئُّ ئُويَتًًُنٌ ًَٗشَباْاُْ 

ًًَْٓهُوَ نةُ يُطةُس بٓةَُاٍ قةُسَبىوٍ سابةشدووَ و      يُطٍَُ باونًذا، يإ يُ سيَطٍُ ػًَىَ سوا
ًْؼاٍُْ ثُػةًُاًًُْ، دَيتةُ ئةاساوَ. ػةاياٌْ باطةُ نةُ ئةُّ ئُوَيتًًةُ طةُسَْ  ضُػةُٓ           

بؤ نىسِ ْانات. نىسِ ًَٖؼتُنُؾ دَبىايُ سيَطٍُ رياٌْ خةؤٍ بذؤصيَتةُوَ   # ئاناًََهٌ خؤؾ$
ديَشِيَةو يةُ طؤساًًْةُى يةُريَش     )# ؤَُّْذَصاٌْ نُ دَبآ ئُّ َُٖىو سيَطُيُ بُ تًُْايٌ بةشِ )$

و سَْطًؼةُ دَيةُسِاونًٌَ ئةؤديجٌ ديظةاُْوَ تًًَةذا      #( وَنى ثًاويَو ُْٖطاو ٖةَُيطشَ $ (ْاوٍ
وَٖا دَبًَةت، ُٖسضةُْذ تُْاْةُت يةُ     # بشيا نىيَش باّ$طُسَُٖيبذا )بُو دؤسٍَ نُ يُ طؤساٌْ 

بُ ساػهاوٍ نُؾ و ُٖوايُنٌ تُواوٍ ئُّ طؤساًًُْ بُطؤصَدا طُباسَت بُ غُيشَتٌ دٓظًؽ 
خَُطني سانُُ، ُْوَى نُؾ و ُٖوايُنٌ ػُسَْطًضاُْ و بُسبُسَناًًٌَْ(، بُآلّ ئُو دؤخُ بؤ 

 نىسِ سَخظاوَ نُ سؤَيٌ باوى بُ ػًَىَيُنٌ ئُسيَين وَسبطشآ.
ئَُُؾ نُ ئايا خىدٍ طجًَشيٓطًَظتني يُ رياٌْ تانُنُطًذا ئةُّ قؤْاخةٍُ )ثًَهةذادإ و    

بىوٕ يُطٍَُ باونذا( بُو دؤسٍَ نُ وتشا تًَجُسِ نشدووَ يإ ْةا، بابةُتٌ طةُسَنًٌ     ثاػإ تُبا
ٍ نُ يُ ثُسِتىونةُ، يةُ ُْٖةذآ     باطُنٍُ ئًَُُ ًًُْ. دَبًٓني ) بؤ يىوٍُْ بُثًٌَ ئُو بابُتاُْ

ةُوَ يُطُس طجًَشيٓطًَظةتني، طةُباسَت بةُ بَُٓاَيُنةٍُ     0ييُٕ ثشِ ْاوَسؤنُنٍُ داظة َاسؾ
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( نُ باونٌ طجًَشيٓطًَظتني ثًاويَهٌ تًَهؤػُس بُآلّ طُسُْنُوتىو بىوَ، طُسُْنُوتىو ْىوطشاوَ
بُو واتايُ، نةُ بةُسدَواّ نةاسٍ دَطةؤسٍِ و دَطةهُوتًَهٌ ئُوتؤػةٌ ْةُدَبىو، ُٖسبؤيةُؾ         
بَُٓاَيٍُ طجًَشيٓطًَظتني ُٖسطًض ُْياْتىاٌْ خؤيإ بُ بَُٓاَيُيُنٌ تًَش و تُطُيٌ ئةَُشيهٌ  

ئةُّ   0#طىتٌ: دايهِ قؤَيٌ بًَُٖضٍ بَُٓاَيُيُ، ئةُو ناسَنةإ دَباتةُ ثًَؼةُوَ     بشؤغ$بضأْ. 
بابُتُ طشيٓط و دَييُتذاسَ نُ دايهٌ طجًَشيٓطًَظتني يُنًَو يةُ ييةُْطشَ طُسطةُختُناٌْ    

     ٌ طجًَشيٓطًَظةتني بةُ    9دوطةالغ  2ئُيعًع ثشيَضيٌ بىو، بةُآلّ بةُ ثًَضةُواٍُْ ظًَشْةإ ثشيَضية
تىاٌْ نُ، نىسَِنٍُ يُ ئُصَىوُْ ناسيطةُسَناٌْ بةاوى بةىوٕ ةةة ٖةُّ      َظؤطُسيًُوَ ئُوٍَ 

ئُصَىوٌْ صاَيُاُْ وُّٖ ئُصَىوٌْ ًَٗشَباْاٍُْ باونًُتٌ ةة بُ ػًَىَيُى بُٖشَداس بهةا نةُ   
نىسَِنٍُ بؤ َاوَيُنٌ صؤس بابُتٌ دٓظًًُتٌ ثًاواُْ بُ ػةًَىَيُنٌ دآًَُٖساْةُ بذاتةُ بةُس     

 يًَهؤَيًُٓوَ.
يُ بىاسٍ ػًهاسٍ نىيتىوسيًُوَ، وَسطًَشِاٌْ ويَٓاٍ بشِيَو يُ ييُُْ درواس و  دًا يَُاُْؾ،

ُٖيىَُسدُناٌْ دٓظًًُتٌ ثًاواٍُْ طُسدٌََ َؤديَشٕ، يُ طؤساًًُْناٌْ طجًَشيٓطًَظةتًٓذا  
بُ بايُخرتَ يُ بُساوسد نشدٌْ بًؤطشايف ئُو يُطٍَُ نانشدَ ٖىُْسيُنُيذا. طةُسَسِاٍ ئَُةُؾ،   

ُ طجًَشيٓطًَظتني ضُْذ داس يُ طُس ػاْؤدا طًَشِاويُتُوَ و يُ ناطةًَتُناٌْ ئةُو   بريَوَسيًُى ن
ثشؤطشاَاُْػذا تؤَاس نشاوَ، ئُصَىوٌْ ئُو يُّ بُطتًَُٓدا بُ تُواوٍ سووٕ دَناتُوَ. ئُو يةُ  

ئُو دٍََُ نةُ تاصَيويَةو بةُ قةزٍ دسيَةزَوَ       دا،1960طُس ئُّ بابُتُ دَدوآ نُ يُ دَيٍُ 
و بُ ػًَىَيُنٌ نًُٓيٌ و داخ يُ دٍَ يُطٍَُ باونًذا ًَْىاٌْ ْانؤى بىو، بةاونٌ   طًتاسٍ دَرَْذ

#. بًهةات بةُ ثًةاو   $ثًٌَ خؤؾ بىو نىسَِنٍُ بشِواتُ طُسباصطريٍ تةانى، طةىثا و طةُسباصٍ    
ئاناٌَ خؤػٌ ئُّ بريَوَسيًُؾ ئُوَيُ، نُ ناتًَو بشؤغ بُ ٖؤٍ ُْخؤػًًُوَ يُ ضىوٌْ بةؤ  

اونٌ دَآل يُ دَيةُسِاونآ سصطةاس بةىوَ. يةُّ دََاْةٍُ قُسَبىونشدْةُوٍَ       ظًَتٓاّ عُفىو نشا، ب
سابشدوودايُ نُ نىسِ ثٍُ دَبات بُ خؤػُويظ  باونٌ بؤ ئُو، ُٖسوَٖا خؤػُويظ  ئةُويؽ  

 بؤ باونٌ.
ضشِيين ئُو يُطُس ػاْؤدا ئاَادَطٌ ٖةُبىوَ. ْةُى     باونٌ طجًَشيٓطًَظتني يُ ناتٌ طؤساٌْ
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رًَْاسٍ صَيّ و  0وَسيًُناْذا، بطشَ ُٖسوَٖا يُ وَفذٍ نالسيَٓع نًًُؤْظٌتًُْا يُ ياد و بريَ
سَؾ ثًَظ  طانظًفؤًْؼذا يُ سيَضٍ رًَْاساٌْ طجًَشيٓطًَظتني دا بىوَ. يُ طُس ػاْؤدا و يةُ  
ناتٌ ثًَؼهُػهشدٌْ َىصيهذا طجًَشيٓطًَظتني بُسدَواّ بُ سيَض و ُٖيُداْةُوَ قظةٍُ يُطةٍَُ    

نًًؤ وَصٌْ  118سُمتُٕ دَبآ ْاوٍ ببُّ... # $وَسَ دٍَ، ثًاوٍ طُوسَ!$نًًُؤْظذا دَنشد: 
ئُوباونةُ صَيَةٍُ نةُ ئةُّ طةاصَ بَُةُ       #.ثًاوٍ طُوسَ، تهايُ ياسَُتًذسَّ بُ$، #ُٖيُ!

دَرٌَْ، وَبريًَُٖٓسٍ سيَض و ئًشترياّ و خؤػُويظتًًُ، بُآلّ دَْطٌ بًَُٖضٍ َىصيهٌ ئُو يُو 
ايُتٌ دَنا ةة بُناس دَطريدسآ. #طُسسوى$ظتني دياسٍ نشدووَ ةة و ضىاسضًَىَدا نُ طجًَشيٓطًَ

ْاويَو بىو نُ بآلظؤنُ َىصيهًًُنإ بشِآداس بؤ طجًَشيٓطًَظتني بُناسيإ بشدووَ. و # طُسؤى$
يُ سواْطُيُنًؼُوَ دَتىاْني بًًََني ْاويَهٌ ثشِ بُ ثًَظتًؼُ، ضىْهُ ًْؼإ دَدا ثًةاوٍ دةُوإ   

و ػتُدا نُ يُ خؤيذا دَسووٌْ نشدووَتُوَ و ةة   وَنى تانًَو يإ وَنةى  صاٍَ دَبآ بُ طُس ئُ
 ٖىُْسَُْذيَو، يإ وَنى ُٖسدوو ئَُاُْ ةة دَبآ بُ خاوَٕ دَطُآلت.

ئَُيبةُت ئةةُّ ئًُتًةةاصَ تايبةةُت بةةُ ثًةةاوإ ًًْةةُ و دَْةةط و بةةشِوا بةةُ خةةؤ بىوُْنةةٍُ  
ًتُ، بُآلّ بةؤ ثًةاوإ بةُ ػةًَىَيُنٌ     مس 2طجًَشيٓطًَظتني وَبريًَُٖٓسَوٍَ بريَوسَسيُنٌ بًَظٌ

تايبُت ديَتُئاساوَ. نىسِ يُ َُٖبُس دَْطٌ باونًُوَ بُسدَواّ بُسَْطاسٍ دَنةات، بةُآلّ يةُ    
ئاناَذا بايُخٌ بؤ دادَْآ. دَتىاْني بًًََني دَْطٌ باوى يُ قظُ طُػُطُْذووَناٌْ نىسِدا وَنى 

َيةُى نةُ ُْٖىونةُ يةُ خضَةُتٌ      وصَيُنٌ ُٖيُدإ ًَُٖٓس و َىسهةُّ خةؤٍ دَْىيَٓةآ، وص   
 ئاَاجنُناٌْ نىسِدايُ.

يُّ سواْطُيُوَ، تُْطزٍَ ُْٖىونُيٌ يُ دٓظًًُتٌ ثًاودا يُويَىَ طُسضةاوَ دَطةشآ نةُ    
باونإ و نىسِإ تىاْاٍ يًَبىسدًْإ بؤ يُنذٍ ًًُْ، ُٖس بؤيُؾ نىسِإ يُ قبىوٍَ نشدٌْ َرياتٌ 

بةؤ  )و دٓظةًًُتٌ ثًاواْةُ وَنةى طُسضةاوَيُى     ػىْاطٌ ثًاواٍُْ باونُناًْإ خةؤ دَبةىيَشٕ   
ٍ سَوػتُُْذٍ بُسُّٖ ْآًَُٖٓوَ. بُثًٌَ ثًَىَسَناٌْ بشِيَو يةُ طشَويَتًًةُناٌْ در بةُ    (سَفتاس

ْابُسابُسٍ دٓظٌ، بُسُّٖ ُْٖاتُٓوٍَ دووباسٍَ ئُّ دٓظًًُتٌ ثًاواُْيُ، ػتًَهٌ ثةريؤصَ و  
ايساُْناٌْ نؤََُيطةُ، بةُآلّ بةؤ صؤسيٓةٍُ     ًْؼاُْيُنُ بؤ ػهظت ًَٖٓاٌْ ثًَىَْذيًُ باوى ط

طىيَطشاٌْ َىصيهٌ بشؤغ طجًَشيٓطًَظتني نُ ثًَهٗاتُيُنٔ يُ ضةًُٓ دًاواصَنةإ، دَسبةشِيين    
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دووباسٍَ دٓظًًُتٌ ثًاواُْ وَنى ئاَاجنًَهٌ بايُخذاس و بُسدَطت، ُّٖ بؤ ثًاوإ و ًَُٖؽ 
     ٍ نةُ طةىيَطشَ ئاَارَثًَهشاوَنةإ     بؤ رْإ وَنى ضُػةُٓ َىصيهًةُنٌ دَيةشِفًَٔ وايةُ. ئَُةُ

َُٖىويإ طجٌ ثًَظ ، سَْطُ دَييُتٌ يُطُس ئَُُ بًَت نُ سَؾ ثًَظتإ، بةُ ئةُّ ضُػةُٓ    
 دَسبشِيين دووباسٍَ دٓظًًُتٌ ثًاواُْ ًْاصيَهًإ ُْبآ. 

ُٖسضةةُْذَ بةةُ ػةةًُاُْيُنٌ طةةُوسَتشَوَ سَطةةُصيٌ بىوْةةُوٍَ ًََةةزوويٌ َىصيةةو،      
اٍ يُ بُسضاو طشتٔ و تًَهَُيهشدٌْ صؤسيٍُٓ ُْسيتةُناٌْ َةىصيهٌ   طجًَشيٓطًَظتًين ةة طُسَسِ

ثاخ ةة يُطٍَُ بُسبُطتذا سووبُسِوو نشدووَتُوَ. بُ ٖؤٍ سَطُصٍ بىوْةُوٍَ َىصيهةُوَ، ٖةُّ    
ٍ نالطًو، ًَُٖؽ َىصيهٌ ئًظجًَهتؤس صؤسيٍُٓ نات بؤ طجٌ ثًَظتإ #دىوَيُ و يُسيُٓوَ$

ًُناٌْ َىصيهٌ ثةاخ دًاواصيًةُ دىآًْاطةاُْناًْإ يةُ     ُٖس بُ يُصَت بىو. باقٌ طؤسِاْهاسي
دًاواصيًُ ئًتًٓهًُنإ دًا نشدووَتُوَ، يإ يًْهُّ دًاواصٍ سَطةُصٍ نةشاوٍ ػةًَىاصَناٌْ    
َىصيهٌ ثاثًإ ْادياس و ْاسؤػٔ نشدووَ. ئَُيبُت ئةُّ دًاواصيًاْةُ بةُ ػةًَىَيُى ٖةُسوَٖا      

بةني نةُ نُطةايُتًًُ طةُوسَناٌْ َةىصيهٌ       بُسدَواّ دَبٔ، بُّ ساَيُػةُوَ دَنةشآ ًٖةىاداس   
و بُو ئُصَىوُْ طةؤصداساُْوَ نةُ دَتةىأْ يةُ طؤساًًُْناًْاْةذا        دَُاوَسٍ يُ داٖاتىودا ةة

. سَْطُ يةُّ  (بطشَ دًٗاٌْ دَبُٓوَ)بًٓىيَٓٔ ةة تًُْا طىيَطشيإ يُ ُْتُوَيُنٌ تايبُت ْابآ 
بابُتةُ ُْٖىونُيًةُناٌْ نىيتةىوس، بةُ     بُطتًَُٓدا ُٖوٍَ و تُقُيٍ بُسدَواّ بةؤ سووخاْةذٌْ   

 تايبُت طشيٓط و بُنَُيو بًَت.
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 بةشي هةشتةم

 ئاسارةكاني ثةراويَشي شار
 



 

190 



 

191 

 بآ واتايةكي بآ وَيهة:
ُٖس نُطًَو بًُويَت َىصيهٌ ثاخ وَنى بابُتًَهٌ دذٍ يًَهذاتُوَ )وَنى بُػٌ ثًَؼىو(، 

. بشِيَو يُ يًَهىََيُسإ، بُ ساػهاوٍ يإ، يُ بريياْذا 1دَبٌَ خىٍَ بىَ طاَيتُ ثًَهشدٕ ئاَادَ بهات
نُ نُسَطتٍُ طُسطُسّ بةىوٌْ    فشَويَزٍ ُْنُٕ. َىصيهٌ ثاخ بآ واتايُ، ُٖسضُْذَ$دََئًَ: 

 #.دَنا. ئُو واتاو طشيٓطايُتًًُ نُ ػًاوٍ ًًُْ بؤٍ دأًَُْْ   بًظُساٌْ بُ باػٌ ئاَادَ
َىصيهٌ ثاخ بُ  بىَ طُسنؤُْنشدٌْ )ئُو نُطاٍُْ نُ ( 1990بىَ يىوُْ طامئًَ ٖاطًَشت )

يُػهشٍ سانٌ $بابُتًَهٌ دذٍ دَصأْ( بُ ػًَىَيُنٌ تايبُت يُ ئًَشى نًًَجتىَٕ بُ ْاوٍ بىَتٌ 
ْاو دَبات و ضُْذ دَيشِيَهٌ تةا سادَيةُى نةُّ بةُٖا يةُ يةُنًَو يةُ طَىساًًْةُناٌْ         # ٖىُْسَ

ؤ دَسخظتين بُوٍَ، نُ َىصيهٌ ثاخ ػةتًَهُ صيةاتش   دًًَََٖٓتُوَ تا ثًؼإ بذات، نُ ُٖوٍَ ب
ضُْذَ ناسيَهٌ بًَٗىودَيةُ. )ئَُيبةُت ٖةاطًَشت، وتاسَنةٍُ بةىَ      # َ ويَُٓ بآ واتايًُنٌ بٌ$يُ 

ئاػهشا طىَساًًُْناٌْ يىوٍُْ تُواو دياسٍ بآ   ْىوطٌ نُ بُ 2سيَضطشتٔ يُ بريَوَسٍ ديٌَ ػاْىَٕ
 َويَُٓيُ.( واتايًُنٌ بٌ
يثُسَناٌْ دوايًذا يًَهذَدََُوَ، بُآلّ ئاػهشايُ نُ بُػٌ ثًَؼىو  ًًُ تايبُتُ يُئُو طىَساْ

ديهُ  و ئُّ بُػُؾ دسوطت ُٖس ئُو ضُػُٓ ػًهاسيًُ ديًََٓتُ ئاساوَ نُ ٖاطًَشت و ُْٖذيَهٌ 
يُ يًَهىََيُسإ بُ طاَيتُيإ دَصاٌْ. ئُّ ػًهاسيًُؾ بُ ئاطايًُنٌ ئاصاسدَس يُطُس ئُو ساطتًًُ 

 خَُُ بُس ضاو نُ ئُو َُتشطًًٍُ ئُوإ يُ ٖؤػًاْذايُ تُواو دذيًُ.دَ
ْىوطةشاوَ ئةُوَ دَسدَخةُٕ، نةُ     # ساى$ُْٖذيَو يُو سَخُٓطُيٍُ نُ يُطةُس َةىصيهٌ   

ْىوطُس ْاتىاٌَْ يُ ًَْىإ ساظٍُ نىََُآليُتًٌ يُ ييُنُوَ و ئُو ػتٍُ، نُ يةُ َىصيهةذا صوَس   
يٌ دابًَٓت. ًٖىاداسّ نُ يًَشَدا َٔ تىوػةٌ ئةُو َُٖيُيةُ    ثًٌَ خىَػُ يإ سقٌ يًًَُتٌ دًاواص

 ُْمب.
 
 

 
                                                           

نةُ  # َىصيهٌ سََُنٌ و نىَْرتوََيٌ دَسد و سَجنٌ دَسووٌْ$ريَش ْاوٍ  ئُّ بُػُ بُثًٌَ وتاسيَو ْىوطشاوَ يُ -1
يُ صاْهىٍَ سوَرَُٖيتٌ # يٌَُ )فُسُْٖطٌ(طؼ دَسووْؼًهاسٍ و ُٖس$دا يُ نىَبىوُْوٍَ 1990ئىَنتىَبشٍ   يُ

 يُْذَْذا ثًَؼهُؾ نشاوَ.
2- Del Shannon 
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     شَيواشةكاني دةزد و زةنج:
ٌ     يُواُْيُ يُ خةَُباس   1ُٖس ييًَُْهُوَ ضاوٍ يًَبهُئ، رياٌْ ئًَشيةو نًًَجتةىَٕ ريةاًَْه

ئةُو  بىوَ. وَٖا ديَتُ بُس ضاو  يُّ ضُْذ طاَيٍُ دوايًذا طُيؼتىَتُ ضُػُٓ طُقاَطشتىويُى )
ئًَظتُ ضٌ و سُوت طاَيٌ تَُُُْوَ دَطىتشٍَ خشاوَتُ بُس دَسووْؼًهاسيؽ (، بُآلّ بةُس يةُ   

ئةُو خَُةٍُ    ئًَظتُ تىوػٌ ثُسيَؼاٌْ بىوَ. بُّ ساَيُؾ، دَسووْؼًهاسٍ فًَشَإ دَنات، نُ 
اٌْ نُ يُطٍَُ َشوَظذايُ ٖاوواتاٍ دَسد و سَجنٌ دَسووٌْ ًًُْ. بُ ثًَضُواُْوَ بةُثًٌَ طشمياْةُن  

دَسووْؼًهاسٍ، بشِيَذاس ئُّ دوواُْ، خاَيٌ بُساَبُسٍ يُنرتٕ. دَواّ ًَُْٖٓإ يُ بُساَبُس دَسد 
، ئةاَيىدَبىوٕ بةُ   2و سَجنٌ دَسووٌْ طُسضاوٍَ دَسنُوتين ًْؼاُْناٌْ ُْخىَػٌ و دَسٖاويَزٍ

ضُػُٓيُ، ئُيهىٍ و َادَ ٖىَػبُسَنإ، سَفتاسٍ خَُيو خَُيُتًَُٓساُْ و ػتاًَْهٌ ديهٍُ يُّ 
نُ َُٖىويإ سىنٌُ ػًَىاص يإ ٖىَناسَناٌْ ئُو خَُُيإ ُٖيُ، نةُ تانةُ نةُغ ُٖطة      

تىاْةاٍ دَواّ ًَٖٓةاٌْ يةُ     ثًَذَنات. طُباسَت بُ نًًجتىَٕ دَبٌَ بىتشٍَ نةُ سَْطةُ ئُوَْةذَ    
ٌْ دآًَٖاْةُ ٖىُْسيًةُنا   تا ئًَظةتُ صيٓةذوو و بةُسدَواّ      بُساَبُس دَسد و سَجنذا ُٖبىوبٌَ نُ
ًَُٓةُوَ، ئةُّ تىاْايةُ يةُ بشَِيةو يةُ طَىساًًُْناًْةذا         دسيَزَ ثًَبذا. بُو دىَسٍَ نُ بَُيطُ  دَٖ

دَتىأْ ُٖطتُ ثشِ سَْر و دَسدَناٌْ بًظةُس   دَسنُوتىوَ، ئُو طىَساًْاٍُْ نُ ُٖس بُّ ٖىَيُوَ 
ُ ئَُةَُإ  ئةُّ َىصيهًة    تا سادَيُى نىَْرتوٍََ بهُٕ. طُسَسِاٍ ئَُُؾ طُسجنذاٌْ خةَُيو بةىَ  
بُ تُواوٍ ُْػًاو ْةُبًَت.   ثًَذََيٌَ يُ سواْطٍُ دَسووْؼًهاسيًُوَ، فُسُْٖطٌ ضًُٓنإ سَْطُ

ديهُ سَْطُ يًَهذاُْوٍَ ئُّ فُسُْٖطُ ًْؼةإ بةذات، نةُ بةىَ نةؤْرتؤَيٌ دَسد و       وتُيُنٌ  بُ
اقةُت ًَٖٓةإ   سَجنٌ دَسووٌْ دَنشٍَ تا سادَيُى نَُيهٌ يٌَ وَسبطريدسٍَ، ُٖس بىَيُؾ تىاْاٍ ت

 يُ بُساَبُس ْانىَنًًُناٌْ رياْذا يُطٍَُ خىَدصيُٓوَ يًًَإ يُ َشوَظذا ثُسوَسدَ دَبًَت.
يًَشَدا ْاَُوٍَ ساظُيُنٌ دَسووْؼًهاسٍ يُ سووداوَناٌْ رياٌْ نًًَجتىَٕ ثًَؼهُؾ بهةُّ،  

ذا ًًُْ. بُّ ضىْهُ صاًْاسيطُيًَهٌ باوَسِثًَهشاو طُباسَت بُ رياٌْ ئُو بُ طؼتًٌ يُبُس دَطت
                                                           

 Rayبةُ خىيَٓذْةُوٍَ ئةُو صاًْاسيًاْةٍُ، نةُ يةُ ريآْاَةٍُ نًًَجتةَىٕ، بةُ قَُيةٌَُ ساٍ نىََيُةُٕ )            -1

Coleman) ،1985.ٍَدا ٖاتىوَ، ئُّ خَُُ تا سادَيُى ُٖطت ثآ دَنش 

( صاساوَيُنُ يةُ دَسووْؼةًهاسيذا بىوَتةُ وطةًفٌ ُٖسضُػةُٓ سَفتةاسيَهٌ       Acting – outدَسٖاويَزٍ ) -2
َُيٌ و خُياَيُ ْاخىدئاطاٖاُْناُْوَ طُسضةاوَ دَطشيَةت و بةُ ػةًَىَيُنٌ      ْاخىدئاطا و نؤْرتؤٍَ ُْنشاو نُ يُ 

ؤصيًُ دَسووًًُْناٌْ ئاطايٌ ضىًًَُْتًَهٌ ػُسَِْطًَضاُْ يإ دٓظٌ ُٖيُ و دَتىاٌَْ بىَ َاوَيُنٌ نىست يُ ئاَي
 تاى نُّ بهاتُوَ .
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بهَُُ ُْٖذيَو خاٍَ طُباسَت بُ رياٌْ تانُنُطةٌ   ساَيُؾ، وا باػُ، نُ يُ ثُساويَضدا ئاَارَ 
ئُو، نُ ئُطُسضٌ بابُتًَهٌ تايبُمتإ بؤ سووٕ ْاناتُوَ، بُآلّ َؤسنٌ دسوطة  دًََْتةُ طةُس    

ُيُ، نُ دايو و واتاٍ طؼتًٌ ئُّ ساظُيُ. خاَيًَهٌ ُٖس طشيٓط يُ بُطُسٖاتٌ نًًَجتىَْذا ئَُ
نُ طُسباصيَهٌ ناْادايٌ بىو يُ ئًٓطًًضدا  –باونٌ بُ دًًَإ ًَٖؼت. نًًَجتىَٕ ُٖسطًض باونٌ 

بُ ضاو ُْدٍ. دايهًؼٌ ناتٌَ نًًَجتىَٕ تٌَُُْ دوو طاٍَ بىو طجاسديُ دايهٌ و صسِ باونٌ تا  –
ٍ بهةُٕ )يةُو ناتةُدا    دا طةُوسَ 1َاَيُ نشيَهاسيًُنُياْذا يُ يُنًَو يُ طىْذَناٌْ طةاسٍ    يُ

ديهُ    ًَٖؼتُ َاَيٌ نشيَهاسٍ يُ طىْذَناٌْ طاسيذا ُٖبىو(. ئُو دواتش بىو بُ رٌْ ًْضاًًَُنٌ
 ُ ُ  و باقٌ تٌَُُْ يُ ئَُيُاًْادا َايُوَ. بَُيطُُْويظةت ئةُّ دوَخةُ يةُ طةُسَتاٍ َٓةذاَيٌ        نة

اطايًُناٌْ سَوتٌ طُػٍُ ئ نُ ُٖسدوونًإ يُ دياسدَ  –نًًَجتؤْذا، تىوسَِيٌ و ئاسَاٌْ طاصٍ 
تًًَذا خًَشاتش نشد و طُسِاْذيًُوَ بىَ طةُس دايهةٌ يُنةٌَُ خةىٍَ و طةُس       –دَسووٌْ َٓذاَئ 

 تُواوٍ رْإ.
ًَٓاْةُوَ يةُ طَىساًًْةُناٌْ، ٖةُسوَٖا ريةاٌْ تانةُ نُطةٌ          بُ ئاطاٌْ دَنشٍَ بُ بَُيطُٖ

ُ بُس ضاو. صيَذَسِؤيٌ يُ خىاسدْةُوٍَ  نًًَجتىَٕ بَُيطُطُيًَو يُ طُداْذٌْ ئُّ سووداواُْدا خبُيٓ
تا ثًٌَ َُسط بشدٍ و ُٖسوَٖا قىَْاخٌ طٌَ تةا ضةىاس طةاَيٍُ ئةاَيىودَ بةُ َةادَ         ئُيهىٍ نُ

ويَشاْهُسٍ، طاَيُٖايُ  –دا ئُوََإ بىَ باغ دَنا نُ سقٌ خىَ 1970دَيٍُ  ٖىَػبُسَنإ، يُ 
طةُسَتاٍ تةاصَ يويةذا بةؤٍ دَسنةُوت نةُ       تًًَذا نىٍَ دَدا و دًَْؼًَتُوَ، بُآلّ نًًَجتىَٕ يُ 

  ُ   َىصيو دَتىاٌَْ بُػًَو يُ سم و تىوسَيًُنٍُ نىَْرتوٍََ بهات. صؤسيٍُٓ بًُٓسإ وتىوياْةُ نة
تىوسَِيًُ. يُ طاَيُناٌْ طُسَتاٍ رَْذٌْ طًتاس يُ  ػًَىٍَ رَْذٌْ طًتاسَنٍُ بشِيَذاس تًَهٍَُ بُ

سٍ دَطةتًُوَ تةُيٌ طًتاسَنةُ دَثضةشِا، يةُو      ناتًَو بُ ٖىٍَ طىػاسٍ صوَ  Clobنىيىبُناْذا
وَطتاُْ بُسدَواَاٍُْ، نُ نًًَجتىَٕ تُيٌ طًتاسَنٍُ دَطةىَسٍِ داًْؼةتىوإ بةىَ سابةىاسدٕ بةُ      

ئاَارَ بُ ناسداْةُوٍَ    يُ سابشدوودا بىَ#  دَط  ًَُٖٔ$ًَُٖين ضُثًَُيإ يًَذَدا و طىصاسػ  
تىوسَِيًةُنٌ  # يةُيال $ئ طىَساًْةذا بةُ ْةاوٍ    ييُْطشَناٌْ ئُو بةُناس دًََٖٓةشا. يةُ باػةرت    

و  طُباسَت  –بىَ  نىَْرتوََيهشاو و ػاساوَ ُٖيُ، ئُّ طىَساًًٍُْ بُ دَيُسِاونٌَ و يَيُ و طًُيًُوَ 
تىََاس نشد، نُ يُو ناتُدا ًٖض بايُخًَهٌ ثآ ْةُدَدا و بةآ بايةُخٌ     2ٖاسيظؤٕ  ثاتٌ –بُ 

 دَنشد.
                                                           

1- Surrey ، ْاوٍ ثاسيَضطايُنُ يُ باػىوسٍ سوَرَُٖيتٌ ئًٓطًًضدا 

2- Patti Harrison 
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ٍُٓ رًَْهٌ ئاسَاٌْ نشاوَ، نُ دَْشيَتُ ػةىيَين دايهةُ يةُ    خاَيٌ بُساَبُسٍ تىوسَِيٌ، ويَ
سةىنٌُ بُسبُطةتًَهٌ ُٖيةُ     –طُسَسِاٍ ئةُوٍَ نةُ دَيًَٓتةُ ػةىيَين      –دَغ ضىوَنٍُ و 

َوَفا. دىاْرتئ يىوٍُْ ئُّ ئاسَةاٌْ   دايهًَهٌ بٌ   بُساَبُس ُٖط  سم و تىوسَِيٌ ئُودا بىَ يُ
ئَُؼةُو تةىَ ضةُْذَ    $طىَساًًُْ دىاُْنُيُتٌ يُريَش ْةاوٍ  نشدُْ يُ بُسَُُٖناٌْ نًًَجتىَْذا، 

طىَساٌْ دَيذاسٍ سوََاْتًو بُػًَهٌ دًا ُْنشاوَيُ يةُ بُسَُٖةُناٌْ نًًَجتةىَٕ و بةُ     # دىاٌْ
ٌ  ئَُؼةُو تةىَ ضةُْذَ   $طؼتًٌ َىصيهٌ سََُنٌ   تايبُمتُْذيًةُناٌْ ئةُّ ضُػةُٓ    #. دةىاْ

ٖا ئةُّ طىَساًًْةُ يىوُْيةُنٌ بُسضةاوَ يةُ      طىَساًًُْ بُ باػرتئ ػةًَىَ ًْؼةإ دَدا. ٖةُسوَ   
َىصيهٌ ثاثةذا. عُػةكًَو نةُ يةُ َةىصيهٌ )       بُسَُُٖناٌْ نًًَجتىَٕ يإ طىتاسٍ عُػل يُ 

PoP   ٌْباطٌ يًَذَنشيَت، صؤسيٍُٓ ػهظ  ًَٖٓاوَو ئُطُسضٌ صؤسيٍُٓ نات َاتٌَُ بةىو )
اٍَ يةُّ دةىَسَ ئاواصاْةُدا    عاػل دَسخُسٍ ُٖط  تىوسَِيًؼُ تًًَذا، بُآلّ ُٖط  طؤصداسٍ ص

 ػذا ُٖس وايُ. #يُيال$يُ طىَساٌْ  ْىَطتايزيايُ، بُو دىَسَؾ نُ
ُٖس بىَيُؾ ئاسَاٌْ نشدُْوٍَ سوََاْتًو ئُو سَوػةتُ بُسضةاوَ ًًْةُ، نةُ نًًَجتةىَٕ بةىَ       
باطهشدٕ يُو دايهٍُ نُ بُ دًٌَ ًَٖؼت بُ ناسٍ بًَٗينَ. ئةُو يةُ صوَسيٓةٍُ طىَساًًُْناًْةذا     

ٍ سووبُسِووبىوُْوٍَ تا سادَيُى ساطتُوخىَ يُطٍَُ ُٖط  صيإ يًَهُوتٔ و بُدبُختًذا يُ تىاْا
خىٍَ ًْؼإ دَدا و سَْطُ بتىاْني بًًََني نُ يُ َىصيهذا صياتش يُ رياٌْ ساطتُقًٍُٓ تىاًْىيُ يُ 

ُ نًًَجتةىَٕ  ، ن بُساَبُسٍ ئُّ ُٖطتُدا دَواّ بًَينَ. تىاْاٍ تًَشِاَإ يُ ضىًًَُْتٌ ُٖط  صياْ
 يُ تُواوٍ ئاواصداُْساٌْ بُسيتاًْايٌ دًا دَناتُوَ. 

باػرتئ ئاواصَنإ يُو نىَََُيُ طىَساًًْاُْدا نُ ئُو تةا ئًَظةتُ بةآلوٍ نشدووَتةُوَ، يةإ      
طىَساًًُْ دووباسَ وتشاوَ بُ ْاوباْطُناٌْ داصٍ ًَٖىسَ، يإ طىَساًًُْناٌْ خىدٍ نًًَجتىَُْ. ئُو 

بُآلّ يُ دسيَةزٍَ ئةُو طةاآلٍُْ ضةاينًذا، صوَسيٓةٍُ طىَساًًْةُ         سٍ ُْوتىوَ،ئاواصطُيًَهٌ صوَ
بُسصَناٌْ تىََاس نشدووَ، نُ تًًَاْذا بُ خىَداضىوُْوٍَ، بُسدَواّ دسيَةزَ ثًَةذاوَ. بةىَ يىوْةُ     

)يُ طُفشٍُ طشاَافؤًَْهذا يُريَش ْاوٍ َةاْطٌ ئةىوت، بآلونةشاوٍَ    # دايهٌ ثريوَص$طىَساٌْ 
يُ بُسضاو بطشٕ. نًًَجتىَٕ ئُّ طىَساًًٍُْ بىَ سيَضطشدٕ يُ بةريَوَسٍ يةُنًَو يةُ     (1987طاَيٌ 

# باْةذ  $ ئُْذاٌَ طشووثٌ َىصيهٌ  1)سيضاسد َاًْىيٌَ(ُٖظاَيُناٌْ ْىوطٌ نُ خىٍَ نىػت 
بىو يُ ئَُُسيهادا، نُ ئاَيىودَ بُ ٖريوَئ بىو(. يُّ طىَساًًُْدا نًًَجتىَٕ ًَٖؼتُ يُ دايهًَهٌ 

َ ويَُٓ يُ دَيجانًذا دَثاسِيَتُوَ نةُ بًَةت و يةُ ْاٖىًََةذٍ سصطةاسٍ       ويَُٓ يُ دَطُآلت و بٌَ  بٌ
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بهات، بُآلّ بُ طؼتًٌ يُ ْاوَسوَنٌ طىَساًًُْنُوَ ئَُُ دَسدَنُوٍَ، نُ ْابٌَ صوَس ًٖىاداس بني 
 يُ نىيٌَ ئٍُ دايهٌ ثريوَص؟.$ بُ وَآلَذاُْوٍَ ئُّ داخىاصيًُ تؤساو و خَُباساُْ: 

وا دياسَ نًًَجتىَٕ يُ تٌَُُْ َٓذاَيًذا نُطايُتًًُنٌ تا سادَيُى دووسَثُسيَضٍ ٖةُبىوَ و  
  صوَسيٍُٓ نات خُسيهٌ ويَُٓنًَؼإ بىوَ. يةُ دوادوايًةُناٌْ قؤْةاخٌ تاصَيويؼةذا ئُوَْةذَ     

ٍ ٖىَطشٍ ٖىُْس بىوَ نُ خىيَٓذُْوٍَ نىَتايٌ يُ ثُمياْطٍُ ٖىُْسدا بىوَ، بُآلّ يُو ناتُدا ئًذ
و  –خىَيكاْذٌْ بًَضُُ ٖىُْسيًُنإ و دَسبةشِئ   ئُو سيَطُيُنٌ تا سادَيُى ناسيطُس ديهٍُ بىَ

ًَةىس. تةا        –تا سادَيُنًؽ نىَْرتوٍََ  ًَىاصٍ بًظةُساٍُْ دةاصٍ ٖ ٍ ُٖطةتُناٌْ دَوصيًةُوَ، ػة
ُ ئَُشِوَنُؾ نًًَجتىَٕ صوَستش يُ ػًَىاص و طُبهٌ داصٍ ًَٖىس ناسيطُسٍ وَسطشتىوَو ئةُو ثًَطة  

طشيٓطٍُ نُ وَنى ئاواص داُْسيَو بُ دَط  ًَٖٓاوَ، يُ طةىَسِيين دةاصٍ ًَٖةىس بةُ بشِيَةو يةُ       
 (ٍ ٖاوضُسخ ثًَو دًََٖٓٔ. popدىَساودىَسَوَ طُسضاوَ دَطشٍَ نُ َىصيهٌ )   ػًَىاصٍ

ئُّ طىَسِيُٓ بشِيَذاس بُ ساػهاوٍ ديَتةُ ئةاساوَ و بشِيَذةاسيؽ بةُ ػةًَىَيُنٌ ْاسيَهىثًَةو.       
تىَٕ بَُٓاٍ صَاٌْ طؤصٍ داصٍ ًَٖىسٍ بًَُٖضتش ْةُنشدووَ، بةُآلّ تىاًْىيةُتًٌ صَةاٌْ     نًًَج

صياْبُس يُّ ضُػُٓ َىصيهًُدا بىَ صوَسيٍُٓ ئُو نُطاٍُْ، نُ ًٖض ضُػُٓ ًَْضيهايُتًًةُنًإ  
يُطٍَُ طُسضاوَ نىََُآليُتًًُناٌْ داصٍ ًَٖىسدا ًًُْ بطىاصيَتُوَ بىَ صَةاًَْهٌ ئاػةٓا. ٖةُس    

ُ     بىَيُؾ نةَُيو وَسطةشتين سؤراْةٍُ ئةُّ َىصيهًةُ،        ، يًَةشَدا خةاَيٌ طةُسَنًٌ ئُوَيةُ، نة
بُدٌَ دًًٌََََٖ. يُ بُػُ دوايًُناٌْ ئُّ بُػُدا، ئُّ دياسدَيةُ بةُ     ناسيطُسيطُيًَهٌ طشيٓط

 ػًَؤَيُنٌ تًَشوتُطُيرت يًَهذَدَيُٓوَ و يُ يُى يإ دوو طىوْطٍُ دًاواصَوَ تًٌَ دَسِواْني.
 

 :ستوقوزس زاط
نًًَجتىَٕ َىصيهٌ داصٍ ًَٖىس بُ يُنَُني خىَػُويظ   رياٌْ دادَْةٌَ و دََيًَةت نةُ يةُ     

دا صوَس ئاَاجنٌ رياٌْ خىٍَ بُ ضةاوَديَشيهشدٕ   قىَْاخٌ تاصَيوٍ و دواٍ ًََشَٓذاَيٌ و دواتشيؽ
دًا  1# ياسدبًَشدص$دا يُ طشووثٌ 1965بُ دَطت ًَٖٓاوَ. ئُو يُ طاَيٌ # َىصيو دىاُْ$يُّ 

بىو، نُ ئُّ طشووثُ ًَٖةذٍ ًَٖةذٍ دَطُيؼةتُ ْاوبةاْط و       بىوَوَ، ئَُُؾ دسوطت ئُو ناتُ
ثاسَيُنٌ صياتش. ٖىَناسٍ دًابىوُْوٍَ نًًَجتىَٕ ئُوَ بىو، نُ ُْيذَويظت ئُو ضُػُٓ َىصيةو  

دواٍ  ثُسَثًَذاٌْ. طاَيًَو دواتش  تًَهَُيهشاوَ بزٌََْ، نُ طشووثٌ ئاَارَ ثًَهشاو دَط  نشدبىوَ
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ديهُوَ نُ ُٖيٌ ًْؼاْذاٌْ دَيبُطتىويٌ ئُو بُ دةاصٍ ًَٖةىسٍ     1ثًَىَْذٍ طشتٔ بُ طشووثًَهٌ
سَخظاْذبىو، يًًَإ دًا بىوَ، ضىْهُ ثًَشَِونشدٌْ ئُوإ يُ داصٍ ًَٖىس بُ ثًَضُواٍُْ ئُو صوَس 

سبةشِيين ُٖطة    نًًَؼُيٌ بىو، نًًَجتىَٕ بُ دووٍ دوَصيُٓوٍَ طؤساًْطُيًَهٌ ْىيَىَ بىو بةىَ دَ 
عاتًفٌ داصٍ َىييِ بُ ػًَىَيُنٌ َىصيهًٌ. )دَبٌَ دإ بُوَدا بٓشٍَ نُ يُوَ بةُ دواوَ تةا   

ًَٖٓاٌْ َُعشيفٍُ صيةاتش يُطةُس تُنًٓهةُناٌْ دةاصٍ      وَدَطت ئًَظتُ خىدٍ نًًَجتىًَْؽ بُ 
ُت يُ طةاَيُناٌْ  داس طىَساًْطُيًَهٌ دووثاست نشاوٍَ تىََاس دَنشد، بُآلّ بُ تايب  بشٍَِ  ًَٖىس،

 بَُالوَ داسداس بُ دآًَُٖسٍ ئُّ دووثات بىوُْوٍَ تًَجُسِاْذووَ.  1980ْاوَساط  دَيٍُ 
، يُ بةىاسٍ دَسووًًْةُوَ وَى رًَْةو وايةُ. ريةاٌْ      #ئُّ َىصيو دىاُْ$دَتىاْني بًًََني نُ 

س وَنى رًَْهٌ ثًؼُيٌ نًًَجتىَٕ بُ طؼتًٌ ثًؼاْذَسٍ وَفاداسٍ ُٖسَ صوَسٍ ئُوَ بُ داصٍ ًَٖى
ئُو بىَ تُوطًفٌ دَْطذاُْوَيُنٌ تايبُت يُ َىصيهٌ داصٍ ًَٖىس  2ػُٖىَتًَُٗٓس و ساطتطىَ. 

بُناس دَبا. يةُ نةاتٌ ُٖوَيةذاٌْ    # ئُو دَْطذاُْوَ رْاُْيُ$وارٍَ  يُ دَْطٌ طًتاسدا، دَطتُ 
َإ بهشٍَ يُ دَيُوَ طُسطُختاُْدا بىَ واصًَٖٓإ يُ ئاَيىودَبىوٕ، واتُ ئُو ناتٍُ نُ دَنشٍَ طى

صَوس يُ خىٍَ بًضاس بىوبىو، بشِواٍ وابةىو نةُ دَطةت بةشدٕ بةىَ طًتةاس و رَْةذٌْ وَنةى دةَىسَ          
بُ صَاًَْهٌ دَسووْؼًهاساُْ، دَتىاْني بًَةًَني نةُ ئةُو    )،  3يُنُ بُّ َىصيهًُ#َسىسَُتٌ بٌ$

 . (يُى دَصاٌْ وَنى)َ سيَضٍ بُ رٌْ ئاسَاًْهشاو  بٌ (ْاخىدئاطاٖاُْ ئُّ ناسٍَ يُطٍَُ
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بُ طىَصَ بُ َىَطًكاٍ داصٍ ًَٖىس يُطٍَُ بُدًًَُ نُ يُ ثُساويَضدا ئاَارَ بهشيَتُ ئُوٍَ نُ ئُّ وَفاداسيًُ  -2
دَطةشت(   ديهٍُ رياٌْ ئُودا )بُتايبُت يُ طُسَتاناٌْ قىَْاخًَهذا نُ سيَضيَهٌ صوَسٍ يُّ َىَطًكايُ ييًَُْهٌ 

بُ ػًَىَيُنٌ ئاػهشا دًاواصٍ ُٖيُو ئُو ييُُْؾ بشيَتًُ يُ ػًَىاصٍ سواَيُت و طُسو سووَُتٌ خةىٍَ، نةاتٌ   
يُ طىَظاسَ دىَساودىَسَناْذا، بُ دىَسٍَ ْاتىأْ قبىوٍَ بهُٕ ئُّ  1970و  1960يَُٓناٌْ دَيٍُ بُساوسدنشدٌْ و

َُطُس ئُوٍَ ْىوطةشاوَناٌْ خةىاسووٍ ويَٓةُنإ خبىيَٓٓةُوَ . بةاقٌ ئُْةذاَاٌْ        ويٍَُٓ يُى نُطٔ، ويَُٓطُيُ،
ػًَىَيُنٌ ػاساوَ دَطىَسِاو تُْاْةُت   ئَُُيإ وتىوَ نُ طُسووسووَُتٌ ئًَشيو بُسدَواّ بُ# ياسدبًَشص$طشووثٌ 

بُيُبُسنشدٌْ دًطُيًَو نُ يُطٍَُ َىَدٍ ناتٌ خىَيذا دًاواصٍ ُٖبىو ًْؼاٌْ دَدا نةُ ضةاوَسِواٌْ َةىَديَهٌ    
ْىيًَُٓ. ئُو بُنَُيو وَسطشتٔ يُ َىَدطُيًَهٌ دًاواص، بُسدَواّ سواَيُتٌ خىٍَ دَطىَسٍِ و ػىْاطًَهٌ َىَطًكايٌ 

بةَُالوَ، ْاطةًُٓوٍَ    1980يُ طُسَتاناٌْ دَيةٍُ   ْىاْذ. خاَيٌ ػاياٌْ طُسْر ئُوَيُ نُ ْىيٌَ يُ خىٍَ دَ
 نًًَجتىَٕ يُ ويَُٓ دىَساودىَسَناًْذا ئاطاُْ، ئُطُسضٌ ئُو ًَٖؼتُنُ  ػًَىاصداُْسيَهٌ ػًو ثىَػُ.
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ئُطُس َىصيهٌ داصٍ ًَٖىس يُ ييًَُْهٌ تايبُتُوَ وَنى رًَْو وايُ، ئُو ناتُ َىصيهًُى 
ًَىاصَ تًُْا نُسَطةتُيُى بةَى َاتةُّ طةشتٔ و سَيضطةشتٔ يةُ بةريَوَسٍ ئىَبةزٍَ          يُ طُس ئُّ ػ

يةا   يُدَطضىوٍ دايو ًًُْ، بطشَ ُٖسوَٖا خىدٍ ئُّ َىصيهًُ ُٖس ئُو ئىَبزَ يُدَغ ضةىو ة  
. داصٍ ًَٖىس ُّٖ دَْطٌ َاتَُُ )واتُ طىوبزَيُ( و ًَُٖؽ ئىَبزَ )يإ  ةُ  -  دُطتٍُ دايو

يىوٍُْ(ٍ سانًَؼُسٍ َُيًُناُْ. ئُّ دووييُُْيًُ، يةُ ضةًًُتًًُ دووييُْةُ خةىدٍ دايةو      
دَضٌَ. َىصيهٌ داصٍ ًَٖىس وَنى دايو ُّٖ سىنٌُ ضىاسضًَىَيُنٌ نةىَْرتوٍََ نةُسٍ ُٖيةُ و    

سىنٌُ ثاْتايًُنٌ ػُٖىَتًَُٗٓس، يإ ئُطُس مباُْوٍَ دًاواصيًُى، نُ ويٍَُٓ بهةات   ًَُٖؽ
دووثات بهُيُٓوَ، دَبٌَ بًًََني نُ ئُّ َىصيهًُ ُّٖ ريٓطُيُ، ًَُٖؽ ئىبةزَ    ثًٌَ قايٌ دَبٌَ

 بُػٌ ثًَٓذُّ(. 1)بشِواُْ
ٖةًَُؽ   نؤَيُنٍُ طُسَنًٌ َىصيهٌ داصٍ ًَٖىس، طًتاسَ نةُ ديظةاُْوَ ٖةُّ دَْطةُ،    

ٌ  –ئىَبزَ. يُّ َىصيهًُدا، يُ نُتىاسيذا دَْطٌ طشيإ و صايَُيٍُ طًتاس دَبًظةني   ديَةشَِ   بةُثًَ
طًتاس  - دا تؤَاسٍ نشدووَ#بًتًَُنإ$، نُ نًًجتىَٕ يُطٍَُ طشووثٌ 2ػًعشيَهٌ دىَسز ٖاسيظىَٕ

ُ #. بُ ئاساٌَ دَطشٍ$ ٍ رْاُْيةُ،  يُ َُٖإ ناتذا، طًتاس بُ تُواوٍ و ئاػهشا ويٍَُٓ دُطةت
 نُ دَيويَٓذسٍَ و سيَضٍ يًَذَطريدسٍَ و ثًاوإ بُ طُسيذا ْاَيُدَنُٕ.

ئَُيبُت ئىَبزٍَ طُسَتايٌ يُ َُٖىو ناتًَهذا سيَضٍ يٌَ ْاطريٍ و ضًًُتًًُنٌ باػٌ ًًُْ، 
يُ نُتىاسدا ُّٖ َىصيهى ًَُٖؽ طاصَناٌْ، بةُ ػةًَىٍَ ئىَبزَطةُيًَهٌ ُْػةًاو ناسنشديةإ      

رْاٌْ ثُطت و $ٍ داصٍ ًَٖىس ُٖيُ، ًَُٖؽ #طىَساٌْ خشاخ و نؤٕ$يُى، ُّٖ ُٖيُ. بُ واتا
ػهاْذٌْ طًتاسيؽ )يُطُس ػاْىَدا و يُ ناتٌ ثًَؼهُػهشدٌْ َىصيهذا( نةاسيَهٌ  #. خَُطني

ْائاطايٌ و طُسطىوسًَُِٖٓس بىو نُ ئًَشيو نًًَجتىَٕ ُٖسطًض ئُو ناسٍَ ْةُدَنشد. وَٖةا ديَتةُ     
تىوسَِيًُنٍُ خىٍَ بطةَىسٍَِ بةؤ دَْطةٌ َىصيةو، يةإ ة بةُ         ٍُ ُٖبىو، بُسضاو نُ ئُو تىاْاي

طًتاسَنةٍُ وَآلَةذَسٍ ُٖطةتُناٌْ بًَةت بةُ       ديهُة دَيتةىاٌْ ناسيَةو بهةا نةُ      وتُيُنٌ  

                                                           

ُطةُس َىَطةًكاٍ دةاصٍ ًَٖةىس يةُ ْىوطةًين       ( يُ وتةاسيَهٌ دىاْةذا ي  1985) . (Willefordويًَفىَسد ) -1
خةَُطًين و  $بُ ػًَىَيُنٌ يًَهضىو دًاواصٍ دادٌََْ يُ ًَْةىإ   ،دَسووْؼًهاسيَهٌ ثًَشَِوٍ قىتاخباٍُْ يىَْط
ٌ $يُ ًَْىإ دَسد وَنى  –ديهُ   بُ واتايُنٌ –، يإ #داصٍ ًَٖىسدا وَنىو ػًعشيَهٌ َىَطًكايٌ # بُطةتًًََٓه

 يُنٌ دووس نُسَوٍَ ئُو ُٖسيَُُ.#طُآلَيٍُ$داصٍ ًَٖىس وَنى  ئُصَىوٌْ و َىَطًكاٍ

2- Gorge Harrison ( ٍطىَساًْبًَز و ئاواصداُْسٍ ئًٓطًًضٍ.1943يُ دايو بىو ،) 
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دَنشٍَ يُطةٍَُ   ًَٖٓذسيهع )يُنًَو يُو تاقُ ئاواصداُْساُْيُ، نُ  1ػًَؤَيُنٌ ثًَىيظت. دًٌُ
وَٖا تىاْايُنٌ ُْبىو. ئةُو بةُ سواَيةُت ُْيةذَتىاٌْ ئُويذيًةُتٌ      نًًَجتىَْذا بُساوسد بهشٍَ(، 

ُْطؤسٍِ طًتاس بُسطٍُ بطشيَت، ُٖس بىَيُؾ ْابىوتٌ دَنشد. بُساٍ َٔ ئُّ ُْتىآًُْ يُنًَو يُ 
بةُجمىَسَ تةاى    2ٖىَناسَناٌْ َُسطٌ ْاوادٍَ ئُو بىو. يُ دؤخًَهذا نًًَجتىَٕ ًَٖؼتُ صيٓةذووَ.  

ُوٍَ ئىَبزَ، يُ بُساَبُسيذا ُٖطت بُ تىوسَِيٌ و ْاٖىًََذيؽ دَنا. يُ نشدْ طُسَسِاٍ ئاسَاٌْ
داصٍ ًَٖىس )يُ صَاٌْ ئًٓطًًضيذا( واتاٍ خَُطًًٓؼٌ يُ خؤطشتىوَ. ئٍَُُ $بري ُْنُئ نُ 

    ٌ و تىاْاػةُ،   نُ ئُّ دىَسَ َىصيهًُ ُٖسوَٖا طُسضةاوٍَ ػاطُػةهُ بةىوٌْ صوَس و ئاطةىدَي
ُطىَصٍ ئًَُُ يُ بُساَبةُس ئىَبةزٍَ طةُسَتايًذا ضةًًُتًًُنٌ     ثًؼاْذَسٍ ئُوَيُ نُ ُٖط  ب

 درودرناسٍ ُٖيُ.
بُثًٌَ صاَيًُتٌ ئُّ ضىاسضًَىَ دايهاُْ و طُسَسِاٍ ئُو سوََيٍُ، نُ طًتاس دَتىاٌَْ ٖةُسوَٖا  
بُ ساػهاوٍ بًطشيَتُ خىَ، ْابٌَ تىوػٌ طُسطىوسَِإ بني يُوٍَ نُ َىصيهٌ دةاصٍ ًَٖةىس بةُ    

ىَ يُ نًَؼُناٌْ ئؤديجًًُنإ ْادوٍَ، ئَُيبُت بُسبةُسَناٌَْ و غريَتةٌ بشِيَذةاس    ػًَىَيُنٌ ئُوت
طىَساًًْةُ نؤْةُناٌْ دةاصٍ     ثاساْىويايٌ يُنًَهُ يُ بُسضاوتشئ بابُتُناٌْ صوَسيَو يُ ػًعشٍ 

 ٍ ، ئاواصداْةةُسٍ ئةةَُشِوَيٌ دةةاصٍ ًَٖةةىسدا، صوَس   3ًَٖةةىس )يةةُ طىَساًًْةةُناٌْ سوَبةةريت نةةشا
دابٓشٍَ، َُطةُس بةُ واتايةُنٌ    #ئؤديجٌ$(، بُآلّ ْابٌَ ئُّ بابُتاُْ بُ بابُتًَهٌ طُسجنشِانًَؼُ

ُٖسَ طُسَتايًُوَ. يُّ طىَساًْاُْدا نًَؼُُنًَؼٌ دووييُُْ يُطةٍَُ باونًَةو يةإ دوَطةتًَهذا     
و يُ ًٖض نُطًَو طىَإ ْانشيَت، بطشَ تًُْا، نُطًَو يُ بُساَبةُس سَقًبُنُيةذا    بىوٌْ ًًُْ
ُ     ُٖطت بُد ئةُو    ورَٓايُتٌ ْاتانُ نُطًاُْ دَنات و طشيٓطرت يةُ ٖةُس ػةتًَو ئَُُيةُ، نة

رًَْهٌ فشيىدَس و تىوسَِ و بًَضاسَ، يُ َُٖإ ناتًؼذا، يُ ئُطُسٍ ئُوٍَ نةُ ئةُو رْةُ ئةًرت     
 َُعؼىقٌ ُْبًَت و دُطتُ و ضًَزٍ يٌَ قُدَخُ بهات، تىوػٌ تشغ و دَيُسِاونٌَ بىوَ.

                                                           

1- Jimi Hendrix (70-1942.ٌطًتاسرَٕ، طىَساًْبًَزو ئاواصداُْسٍ ئَُُسيهاي ) 

ػةهًَين بةُْاوباْط و دوَطة  ٖةُسَ ًَْضيهةٌ      ( طًتاس Pete Townshendئَُيبةُت ثًَةت تىيَٓؼةًَٓذ )    -2
نًًَجتىًَْؽ ًَٖؼتُ صيٓذووَ. ئُطُسضٌ ئُو يُنًَهُ يُ نُطايُتًًُ ُٖسَ طشْطُناٌْ ًََزووٍ َىَطًكاٍ ثاخ، 
بَُيّ صؤسيٍُٓ سَخُٓطشإ بشِوايإ وايُ نُ طىَساًًُْناٌْ طُدًَُٓسٍ بًَُٖضٍ و صَوقةٌ ٖىْةُسٍ طىَساًًْةُناٌْ    

ٓذسيهع ًًُْ. بُ ػًُاُْوَ ثًَىَْذيٌ ئُو يُطٍَُ طًتاسدا بُ ػًَىَيُنٌ ئُوتىَ َُٖيطشٍ دَييُت نًًَجتىَٕ و ًَٖ
 و طشْطايُتًٌ ُْبىوَ.

3- robert cray 
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طُسَسِاٍ  –طُسْر بذَيُٓ ئُّ وتُيٍُ دىَسز ٖاسيظىَٕ، نُ ئًَشيو  يُّ بُطتًَُٓدا، بُدًًَُ
وايذَصاٌْ نُ ناتًَو ثًَ  ٖاسيظىَٕ يةُ ريةإ يُطةٍَُ     –دوَطتايُتًًُنٌ يُ ًََزيُٓ يُطَُيًذا 

دىَسدذا دابشِا تا يُطٍَُ ئرييَهذا بزٍ، دىَسز يُطٍَُ ئُو )ئًَشيةو نًًَجتةىَٕ(دا ئةاراوَ دَنةات.     
ٕ ٖةةُسطًض ئةةاوا ويظةةتًَهٌ ْةةُبىوَ )سَْطةةُ بةةُّ ٖىَيةةُوَ نةةُ يُطةةٍَُ    ئَُيبةةُت ٖاسيظةةىَ

ئؤديجًًُناٌْ خىَيذا بُ ػًَىَيُنٌ تُواو دًاواص يُطٍَُ ػًَىَنٍُ نًًَجتىَْةذا سووبةُسوو    ُٖطتُ
فاّ نشدْةٌ   بىوَتُوَ(، بُآلّ ضىًًَُْتٌ طُسَنًٌ دَيُسِاونًَهٍُ نًًَجتىَٕ يُّ بىاسَدا دَتىاٌَْ يُ

سَُتًإ بذا نُ بىَضٌ ئُو بُو دىَسَيُ ٖىَطشٍ طىَساٌْ صوَسنُّ بايُخ و ئاطةايٌ و  ئُّ خاَيُدا يا
#( َٔ نُيْتُسّ بُ طىيًُ ثًَهةا $بُ ػًَىَيُنٌ ْاثُسوَسدَ ئؤديجٌ، بىَز َاسيٌ )يُريَش ْاوٍ 

ئَُةُ  ) ويَشِاٍ ئَُةُؾ ُوٍَ نشديُ ئاواصيَهٌ ثشفشوَؾ. ًَٖٓذَ ٖؤطش بىوبىو نُ بُ دووباسَ وتٓ
يةُ باطةُنُيذا بَُيطةُ دَباتةُ     و طىَساًًُْيُ، نُ طامئًَ ٖاطريت بىَ يىوْةُ ًَٖٓاْةُوَ   ُٖس ئُ

صَتُتةُ نةُ بتةىاْني ئةُّ     ) بُو دىَسٍَ نُ يُ بَُيطًَُٖٓاُْوَنٍُ َٓةذا دَسدَنةُوٍَ  طُسٍ( 
 طىَساًًُْ بُ يىوُْيُنٌ بُسضاو يُ بُسَُُٖناٌْ نًًَجتىَٕ بضاْني(.

ساًًُْناٌْ نًًَجتؤْذا ئَُُ دَبًِٓ نُ بُ ػًَىٍَ ثاسِاُْوَ يةُ  تًُْا يُ ضُْذ داُْيُى يُ طىَ
ٍَ و ئةُّ داخىاصيًاْةُؾ صَوس ئاطةايني. يىوْةٍُ وَٖةا         نُطايُتًًُنٌ باوناُْ داخةىاصٍ بهةش

ُٖيُ نُ يُ ناتٌ تُسنٌ # خىايُ ياسَُتًِ بذَ$داخىاصٍ طُيًَو يُ طىَساًًُْنًذا يُريَش ْاوٍ 
يُ، ئَُيبُت # ساّ بطشَ، ئٍُ خىدا$وَ. يىوُْيُنٌ ديهُ طىَساٌْ ئًعتًاد بُ ًَٖشويًٓذا داٍ ْا

ساّ $يُّ طىَساًًُْدا يُ سصطاسنُسيَهٌ دايهاُْ دَثاسِيَتُوَ، نُ طُسضةاوٍَ ُٖطةت بةُ بىوْةُ.    
      ُ ئةُّ  #. بطشَ، ئٍُ خىدا، خُسيهِ يُْاو دَضِ، تىْذ ساَبطةشَ، ضةاوٍ ًٖةىاّ ٖةُس بةُ تىَية

يُ تُواوٍ ُْسي  َىصيهٌ داصٍ ًَٖىسدا # ساطشتٔ$ٍ طشيٓطٌ بابُتاُْ طُسجنٌ ئًَُُ بىَ ثًَطُ
تىْةذ  $سادَنًَؼٔ، يُنًَو يُو يىُْطُيُ يُّ بُطتًَُٓدا نُ َٔ ٖىَطشيِ، طىَساًًُْنُ بُ ْةاوٍ  

وتىويُتٌ. نًًَجتىًَْؽ يُ طُفشٍُ طشاَافىٌَْ َاْطٌ  ئىوت،  1نُ بٌ. بٌ. نًٓط # سايطشَ
ُٖيُ. تًُْا ئُوَ نافًًةُ نةُ يةُ سواْطةٍُ     # تىْذ سايطشَ$ديظاُْوَ طىَساًًْطُنٌ بُ ْاوٍ 

دَبٌَ تىْذ سابطريدسٍَ، سةىصووسٍ ثةشِ يةُ     (ػتًَو)دَسووْؼًهاسايًُوَ تًٌَ بشِواْني تا بضاْني   
 –نًًَجتىَٕ طىتةٌُْ   –ًَٗشو خىَػُويظ  ئُويذٍ، ئُو ئىَبزَ بُبايُخُ، دُطتٍُ دايو يإ 

 ئُو ُٖطتُ.

                                                           

1- B.B.King  ٍ( طىَساًْبًَز و طًتاسرٌَْ ئَُُسيهايٌ.1925)يُ دايو بىو 
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تىاْني بًًََني نُ َىصيهٌ داصٍ ًَٖىس وَنى رًَْهُ، بةُّ واتايةُ نةُ    يُ طُس ئُّ بَُٓايُ دَ
ئُّ َىصيهًُ ئىَبزَيُنٌ باؾ، بُ ػًَىَيُنٌ دآًَُٖساُْ دَخاتُ ٖؤمشاُْوَ، يإ ويَٓاطةُسيَ ،  
و طةُسَسِاٍ ئةةُوَؾ ػةةًَىَيُنٌ نةىَْرتوٍََ نةةُسَوَؾ بةةىَ وتٓةُوٍَ بةةُناس ديَةةينَ. نةةاسنشدٍ    

تىْةذ  $ًُ يُويَىَ طُسضاوَ دَطشٍَ نُ بًظُس تًَةذَطات نةُ دَْطةٌ    نىَْرتوََيهُسٍ ئُّ َىصيه
َفايذَيُ، طىَساًْطُيًَو نُ ئُّ ويَُٓطُيُيإ تًَذا ُٖيُ، بُ ػًَىَيُنٌ ئاطةايٌ صوَس   بٌ# سايطشَ

ُ  و ُٖواٍ خُّ خَُطًٓٔ و نُؾ ، ُْٖةذيَو  1ًَُٖٓس و طًع بىوٕ و يُ ْاوضىوٕ بُطُسياْذا صاَية
ثشَْظةةًيب نةةُتىاسَوَ ُٖيةةُو ئَُاْةةُ َايهًَةةٌ ساطةةتني طىتةةٌُْ $ُ طةةىَساٌْ ثًَىَْةةذيًإ بةة

يُّ سووَػُوَ، طىَساًًُْ ئاَارَثًَهشاوَنإ دَتىأْ ًْؼاٍُْ #. طريِاُْوَناٌْ عُػل و صيأْ$
نُػفٌ دووباسٍَ ئىبزَيُنٌ ػايًًَُٗٓسٍ دَسووٌْ بٔ نُ بىَ بُسص ساطةشتين بةريَوَسٍ دايهةٌ    

اتىوَتُ ئاساوَ و يُ نُتىاسدا يادطاسٍ َُٖإ دايهُ. بةُجمىَسَ  يُدَغ ضىو يُ دَسووٌْ تانذا ٖ
  يُ سَْر و دَسدٍ صيإ يًَهُوتُٓوَ دَتىاٌَْ ُٖط  دَيدىَػٌ بًَتُ ئاساوَ، نُ ٖاوواتايُ يُطٍَُ

دووباسَ طاصيُٓوٍَ ئُو ػتٍُ نُ ثًَؼرت سووخا بىو. دَتىاْني ئُّ سواْطُيُ بُ تًىَسيَو يُطةُس  
 ُْسٍ تشاريو بًًَُٓٓ ئُرَاس.ًَٖضٍ ػُفادَسٍ ٖى

 ٕ تًَذايةُ،   2يُو سووَوَ نُ وػُناٌْ طىَساٌْ داصٍ ًَٖىس صؤسيُٓيإ سَْطًَهٌ ثاساْىويايًةا
ناتٌ دووباسَطاصيُٓوَ ثًًَاُْوَ دياس ًًُْ. بطشَ بُ ػًَىَيُى يُ بًضِ و دَْطذاْةُوَناٌْ ئةُّ   

ُ يُطٍَُ داصٍ ًَٖىسدا بشيَتًًةُ  َىصيهًُدا دَسدَنُوٍَ. بَُٓاٍ سووبُسووبىوُْوٍَ دىآًْاطاْ
، نًًَجتىَٕ يُو ناتٍُ نُ بؤ  3 يُ ُٖط  رياُْوَ، يإ دوَصيُٓوٍَ طُسضاوَناٌْ دَسووًًُْنإ.

                                                           

شد، ضُْذ نُطًَو يُو نُطةاٍُْ نةُ   يُ نىَبىوُْوَيُنذا نُ َٔ ْىطدٍُ يُنٌَُ ئُّ بُػُّ ثًَؼهُؾ ن -1
ٌ   # تىْذ ساطشتٔ$يُويَذا بىوٕ وتًإ نُ بُ ساٍ ئُوإ، ويَُٓ  َطىَةإ يةُ بشِيَةو     دَييُتًَهٌ دًٓظةٌ ُٖيةُ، بة

ُ  #  َىَطًكاٍ داخ$طىَساًْذا )بُ تايبُت ػًَىاصيَو بُ ْاوٍ  وخةىَ يةُ دةاصٍ ًَٖةىسَوَ      )يإ فاْو( نةُ ْاساطةت
يُ وَنىو داخىاصيًُنُ بىَ بُدواخظتُٓوٍَ دوايني سادٍَ ضًَزٍ دٓظٌ. بَُيّ نةىٍَ  طُسضاوٍَ طشتىوَ( ئُّ ويَُٓ

باطةةُنٍُ َةةٔ يًَةةشَدا طةةُباسَت بةةُ صاَيبةةىوٌْ خُطةةاس و َُيًُناًًْةةُتٌ بُطةةُس ييُْةةُ ناسداْةةُوَيٌ و  
  تُْاطىيًُناْذا.

اطةُواٌْ دوَصَخ، بةىَ   طةُطُناٌْ ث $( نةُ  Robert johnsonئُّ خُوٍُْ تشطًَُٓسٍَ سوَبًَشت دىَْظىَٕ ) -2
 ، يُ بُسٌَُٖ صوَسيٍُٓ ئاواصداُْساٌْ َىَطًكاٍ داصٍ ًَٖىسدا دووثات دَبًَتُوَ.#ئُوٍَ مبذوَصُْوَ  دَنُٕ بىَ

و َةشٍِ   ئٍَُُ نُ يًَهذاُْوٍَ ئُّ طُسضاوَ دَسووًًُْ ثًَىيظ  بُ   ئًَىسيو ُٖيُ، بابُتًَهُ نُ َؼةت  -3
ايًُناٌْ ئَُشِوَدا. ويظ  َٔ يُّ ثُسِتىونُدا ئَُُ بىوَ نُ طُسضةاوٍَ  دَسووْؼًهاس صوَسٍ يُطُسَ يُ سواْطُ
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 داس، يُ طىَساًًُْناٌْ ئاواصداُْساٌْ داصٍ ًَٖىس طىيٌَ دَطشت بُجمىَسَ باغ دَنات: يُنَُني
د، دََُويظت طُسضاوَنٍُ بةضاس و  بُ دووٍ ئُو ػتُوَ بىوّ، نُ ئُوإ ئُصَىوًْإ دَنش 

ضىًًَُْتًًُنُػٌ بٓاطِ. واّ دَصاٌْ نُ ئُو ئُصَىوُْ بريطُيًَهٌ دَخظتُ ٖؤمشُوَ، بريطُيًَو 
ِ  ) نُ ًَٖذٍ ًَٖذٍ سووْرت دَبىوُْوَ. ًَٖؼتُنُؾ ضىًًَُْتًُنٍُ ْةاصاس، بةُآلّ    (دَتةىاس بًَةًَ

 1 ٕ دىاْرتئ ػًَىٍَ دَسبشِيُٓ.خىاطتًَهُ بىَ وتٔ و بُ ساٍ َٔ ئَُُ ئاساَاًْرتئ يا
َيُٓ ئُّ ئُويَ  در بُ بىَ تًَطُيؼ  يُ سووْهشدُْوَنٍُ نًًَجتىَٕ، يًَشَػذا دَبٌَ طُسْر بذ

دا، تىمخًَو نةُ ٖىَنةاسٍ طةُسَنًٌ     ( ئُو، يُطٍَُ تىمخٌ ْاَىٍَ ئُويذٍُْسي  )در بُ عىسيف
ثًَظةتُنإ، بةُآلّ ئةُّ     يهٌ سَؾٖىَطشبىوٌْ طشووثًَو يُ يوَ طجٌ ثًَظتُنإ بةىو بةُ َةىص   

َ ئُو طُسضاوَطُيٍُ نُ تاى  ٖاوػىْاطًُ بُ ػًُاُْوَ طُسضاوَنٍُ تا سادَيُى دَطُسِيَتُوَ بى
ئُطُس ػًهاسيًُنَُإ  –يُ طُسِإ بُ دووٍ ئىَبزٍَ طُسَتايًذا دَيذوَصيَتُوَ، يإ يُ نُتىاسدا 

ٍُ نُ تاى يُ ُٖوَيذإ يُ سيَطةٍُ  ئُو طُسضاوَطُي –يُطُس َىصيهٌ داصٍ ًَٖىس دسوطت بٌَ 
 دإ ْإ بُ ُْبىوٌْ ئىَبزٍَ طُسَتايًذا دَيذوَصيَتُوَ.

ًَةىإ          ًَىيظةتُ َُودايةُى يةُ ْ بُثًٌَ تًَطُيُنٌ باو طةُباسَت بةُ ضةىًًَُْتٌ ٖىْةُس، ث
ديهُ بُسٌَُٖ  ئُصَىوٌْ رياٌْ ٖىُْسَُْذو ْاواخين بُسٌَُٖ ٖىُْسيذا ُٖبٌَ. بُ وتُيُنٌ 

تًُْا بُطُس ٖاتٌ خىدٍ ٖىُْسَُْذ بآ. َُطُس ْىوطُس ئُوٍَ سووْهشدبًَتةُوَ   ٖىُْسٍ ْابآ
نُ بُطُسٖاتٌ خىٍَ ْىوطًىَ. بُثًٌَ ئُّ بىَ ضىوُْ، ًَٖةضٍ طةَُبىيًو و ػةُفادَسٍ ٖىْةُس     
وابُطتُيُ بُوَوَ نُ ٖىُْسَُْذ تا   سادَيُى بُ ُٖطةتُناًْذا ضةىوبًَتُوَو بةُ ػةًَىَيُنٌ     

خظتيبَ و ُٖسوَٖا تا   سادَيُى يُ ضاوٍ ديرتاُْوَ سواًْبًَتًةُ ئةُو   طَُبىيًو و ْىٍَ دَسٍ 
فُسُْٖطًًُناْذا دياسٍ نشدبٌَ. يُ   ُٖطتطُيُو يُ طُسيإ تريِاَابٌَ و ػىيَٓطُناٌْ يُ ُْسيتُ

سيَطٍُ ئُّ ثشوَطُطُيُوَ ٖىُْسَُْذ ئُو تىاْايُ ثُيذا دَنا نةُ ُٖطةتُناٌْ خةىٍَ نةىَْرتوٍََ     
تىاْايةُنٌ    ئُو ُٖطتطُيُؾ يُ بُسٌَُٖ ٖىُْسيذا دَتىاٌَْ (اساطتُوخىٍَْ)بهاو دَسنُوتين 

بذا بُ دَطتُوَ، بةُآلّ ثًَذاضةىوُْوَيُنٌ بةُ َُٖيةُ      (دَسووٕ بىَ خىيَُٓس)صياتش، بىَ نىَْرتوََيٌ 
ًَتةُ ٖةىٍَ ٖاتٓةُ ئةاساٍ،             سَْطُ يةُ سَطةُْايُتٌ ئةُصَىوٕ نةُّ ناتةُوَ و يةُ ئاناَةذا بب
                                                                                                                                        

ئاَارَ ثًَهشاو، بةُثًٌَ تًةؤسٍ نالطةًهٌ ناليةٔ وَنةىو ئةُصَىوٌْ دوبةاسَ طةاصيُٓوَو دووبةاسَ دوَصيٓةُوَ           
( يةُّ بابُتةُدا   the sublimeئُصَىوٌْ سَطٌُْ ػة  بةاآل )  # ثاؾ ناليين$يًَهبذََُوَ. بُثًٌَ سواْطٍُ 

 َيٌ ُٖيُ.سوَ
1- The Journeyman Radio I, January 1990 
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ىَيٌ، ُٖطةت طةُسيَ ، ئُقًَطةُسيَ  سوَػةٓبرياُْ و... يةُ بُسٖةٌَُ       بابُتطُيًَهٌ ضىاسضًَ
 ٖىُْسيذا.

دَتةةىاْني بًةةًَني دةةاصٍ ًَٖةةىس، ٖةةُسدوو بًضةةٌُ باطةةهشاوٍ تًَةةذا ُٖيةةُ. يةةُنًَو يةةُ   
   ٍ ديهةُ نةُ    ٖىْةُسَ دَُاوَسيًةُناٌْ     تايبُمتُْذيًُناٌْ ئُّ َىصيهًةُ )و سَْطةُ صؤسيٓةُ

َناًْإ خىَيةإ و ئُصَىوْةُناًْإ بةُ ػةًَىَيُنٌ     يةإ نةَُٔ( ئَُُيةُ نةُ بًَةزَس      بُسدَْط
ساطتُوخىَ يُ طىَساًًُْناًْاْذا دَْىيَٓٔ. ئُّ ػًَىَ وتٓةُ تانةُ نُطةًُ، ناتًَةو يةُ سيَطةٍُ       

واتايُنٌ   وَ بآلو دَبًَتُوَ، ُّٖ بىَ طىَساًْبًَزو ًَُٖؽ بىَ بًظُس دَتىاٌَْ 1#نُْاَيٌ َىصيو$
تًَطُيؼتين طىيَطشاٌْ َىصيو، ئَُُيُ نُ دةاصٍ ًَٖةىس   ديهُوَ،   دًاواصٍ ُٖبٌَ. يُ ييُنٌ

ًَىاصَ ُٖطةت بضوَيٓةُناٌْ َىصيةو يةُ خةؤدَطشآ، نةُ بةُ ٖةىٍَ           نَىََُيًَهٌ صَوس نُّ يُ ػة
ًَىَوَ و سَْطةُ بةىَ         ًَىَيُنٌ ديةاسيهشاو، بةُ ئاطةاٌْ دَنُوْةُ ضىاسضة بُٖشَداسَي  يُ ضىاسض

 دَُاوَسيذا بُناسبًَٔ.يُناٌْ َىصيهٌ #ُٖطتطُسيَ #  بُػذاسبىوٕ يُ وػُ
صؤسيٍُٓ نات سووٕ ًًُْ. دَتىاْني بًًََني نُ واتةاٍ  # ُٖطتاوٍ بىوٕ$ئَُيبُت َُبُطت يُ 

طؼتًٌ ئُّ ضَُهُ نُ صوو دَنُويَتُ ٖؤمشاُْوَ، بشيَتًًُ يُ نَُيو وَسطةشتٔ يةُ ػةًَىاصيَهٌ    
ُيؼة  يةُ   قظُ نشدٕ نُ بُ خظةتُٓ بُسضةاوٍ سَوػةتًَهٌ ْائاطةايٌ و بُسبُطةتُ، بةىَ تًَط      

يإ وسدبىوُْوَ طُباسَت يٌَ دَبشٍَِ. يُ سَخٍُٓ بُسَُٖةُناٌْ   ُٖطتُنإ، تىاْاٍ تُسَُىٍ، 
نًًَجتىَْذا بُ تايبُت ئُو طىَساًًٍُْ نُ بُ بؤٍُْ َُسطٌ نىسَِ يوَنُيُوَ تىََاسٍ نشد ) ئُو 

تُ خةىاسَوَ (،  بُ َُٖيهُوت يُ دَيقٍُ ئُو  ئاثاسمتاٍُْ نُ خؤٍ و دايهٌ تًايذا دَريإ نُو
وتشاوَ نُ بشِيَو يُ طىَساًًُْناٌْ ضىًًَُْتًًُنٌ ُٖطتاويإ ُٖيُ. ئُوَ ساطتُ نُ ُْٖذيَو يُو 

يةُوديى ئةُّ دَسطايةُوَ، دَصاس نةُ     )$ وػُ بُناسًَٖٓشاواْةُ يةُ طةىَساٌْ ئاَةارَ ثًَهةشاودا      
بةُ   –َةُسط  #( ئاطىدَيٌ طىَيتاُْ... ئًةذٍ يةُ َُيُنىوتةذا نُطةًَو فشًََظةو ْاسِيَةزٍََ       

وَنى ػتًَهٌ ئاسَاٌْ ًْؼإ دَدَٕ و ئَُُؾ تايبُمتُْذٍ ػةًَىاصَ   –ػًَىَيُنٌ ضىاسضًَىَيٌ
يُ )بُآلّ تايبُمتُْذٍ َىصيهٌ داصٍ ًَٖىس ًًْةُ(. ٖةُسوَٖا   #ُٖطتطُسيَ $ُْٖىنُيًُنٍُ 

ًَجتىَٕ خَُُناٌْ بُ ساػةهاوٍ )وتٓةُوٍَ خةُّ يةُ طَىساًًُْنةذاو ئًذةشاٍ طؼةتًٌ ئةُو          نً
 ًًُْ( ًْؼإ داوَ، ئُطُسضٌ ئُّ ناسَؾ يُ سواْطٍُ ئًَُُوَ ناسيَ هٌ ُْػاص بًَت.طىَسا

بُجمىَسَ دَتىاْني بًًََني نُ ئُّ طىَساًًُْ يىوُْيُنُ يَُةٍُ نةُ بُسَُٖةُناٌْ نىيتةىوسٍ     
                                                           

ْاوٍ ناْاَيًَهٌ تُيُظًضيؤًًُْ يُ ئًٓطًًضدا نةُ َىَطةًكاٍ عاَُثُطةُْذو ثشوَطشاَةٌ طةُسطُسٌَ بةاَلو        -1
 دَناتُوَ.
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دَُاوَسٍ سَْطُ تىاْاٍ ئُوٍَ تًَذا ُْبًَت نُ ُٖطةتُناٌْ ئًَُةُ بةُ ػةًَىَيُنٌ ناسيطةُس      
، بطشَ يُ بُساَبُسدا سَطُْايُتٌ ئُو ُٖطتطُيُ تا سادَيةُى دَفةُوتًَينَ )بةىَ    نىَْرتوٍََ بهات

فشًََظةو يةُ   $يىوُْ يُ سيَطٍُ ساػا نشدٌْ ػًَتاُْ يإ ُٖطتطُسيَتًاُْ(. ئايا يةُ طةىَساٌْ   
دا، نًًَجتىَٕ يُ ئُصَىوُْنٍُ خىٍَ ًَْضيو بىوَتةُوَ يةإ يًَةٌ دووس نُوتىَتةُوَ؟     #َُيُنىوت

هًؽ نُ خىَيإ تىوػٌ وَٖا طشفت و خُفةُتًَو ُْبىوْةُ بةُ ئاطةاٌْ بةُجمىَسَ      سَْطُ نُطاًَْ
داوَسٍ بهُٕ، بُآلّ يُ دَسبشِيين وَٖا داوَسيًُنذا دَبٌَ بُ ػًَىَيُنٌ يُ طةُس خةؤ عَُةٍُ    

)َٓذاَيًَو نُ بُ دَطة    1بهشٍَ. ُٖسوَٖا باػرتَ ئاَارَ بهُئ نُ دايو و باونٌ دًُضباجلًَش
طُوسَتش دصساو ثاػاًْؽ نىرسا( ئةُّ طىَساًًْةُيإ يةُ سٍَ و سَمسةٌ بةُخاى      دوونىسَِ َٓذاَيٌ 

طجاسدٌْ نىسَنُياْذا بآلو نشدَوَ. بُ يُبُسضاو ُْطشتين ئٍَُُ نُ وػةُناٌْ ئةُّ طىَساًًْةُ    
تا ضُْذ دًٌَ ضُْذو ضؤًًْإ ُٖيُ، ئُطُس طىَساٌْ باطةهشاو   (بىوُْوَ# ُٖطتاوٍ$يُ بىاسٍ )

داخ يُ دآلًَْو بذا تا ئُو ػتاٍُْ نُ تُسةَُىٍ َُٖيٓةُطشٕ تُسةَُىٍ     دَتىاٌَْ ياسَُتٌ وَٖا
فُسٖةُْطٌ صوَس طةشيٓط بةٌَ. طةُسَسِاٍ      –بهشئَ، ئُوا سَْطُ َُٖيطشٍ بُٖايُنٌ دَسووْةٌ  

َُٖىوٍ ئَُاُْؾ يُ بري ُْنُئ نُ ْىخبُنإ بُ ػًَىَيُنٌ ئاطايٌ يُ ُٖطتطُسيَ  خَُيهٌ 
 ئاطايٌ طًُيًإ ُٖيُ.

 
 :تة و ئاشايةتيًؤدَيسني

بُ تُواوٍ باطهشدٕ يُطُس ئٍَُُ نُ بىَضٌ ػًَىاصطُيًَهٌ تايبةُت يةُ َةىصيهٌ دةاصٍ     
بىَ دَسبشِيين ُٖط  خَُطًين و دابشِإ تا ئُّ سادَيُ باػةُ،   –ػًعش  تُْاُْت بُ بٌَ –ًَٖىس 

ٌ ثًَظةتاْ  يإ ئٍَُُ نُ بىَضٌ ئُّ ػًَىاصَ َةؤديَشٕ و َىسهَُةٍُ ئاصيةُتٌ يةُ ييةُٕ سَؾ     
باػىوسٍ ئَُُسيهاوَ، يُ طاَيُناٌْ ًَْىإ دوو ػُسٍِ دًٗاًْذا بُّ بُسدُطتُيًُوَ ٖاتىوَتةُ  

ئةُجماسَ يةُ سَُْٖةذٍ     –ئاساوَ، يُ ضىاسضًَىٍَ ئُّ بُػُدا ْاطىجنٌَ. ئُّ ػةًَىاصٍَ َىصيةو   
بةةُ َُصَْةةُوَ دَتةةىاْني ثًَىَْةةذٍ بذَيٓةةُوَ بةةُ فُسٖةةُْطٌ  –نىََُآليةةُتٌ و ًََزوويًةةُوَ 

سيًُوَ )بشِواُْ بُػٌ سُوتُّ( و بًًََني نُ داصٍ ًَٖىس وَسطًَشِاٌْ ئةُصَىوٌْ بةُسبآلو و   دَُاوَ
ًََزوويٌ دابشِاٌْ دَيتُصيَين َشؤظٌ نىَيًُ طُسدٌََ ْىيًَُ)دًا بىوْةُوَ يةُ وآلتةٌ خىَيةإ و     
ثاػاًْؽ دًابىوُْوَ يُ خىاطتُ ًَُٖؼُيًُناًْإ يُ نؤََُيطٍُ نىيًَُداسيذا(. بُ واتايةُى،  
َىصيهٌ داصٍ ًَٖىس تًَشِاَاًَْهُ يُ سواْطٍُ َؤديَشًْتُ و دًايٌ )داطةُثاو(، طةُباسَت بةُ    

                                                           

1- James Bulger 
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ًَىَْذيًةُ دٓظةًًُناْذا دووثةات         ًَجُسِنشاوٍ صيإ بةُودَىسٍَ نةُ بةُ صَوسٍ يةُ ث ئُصَىوٌْ ت
 دَبًَتُوَ.

بُّ ثًًَُؾ، طُسَُٖيذاٌْ ػًَىاصَ ُْٖىونُيًُناٌْ َىصيهٌ دَُاوَسخىاص نةُ يةُ دةاصٍ    
ىس ناسيطُسٍ وَسطشتىوَ، دَتىاْني ثًَىَْذٍ بذَيُٓوَ بُ طُػُطُْذٌْ نىيتىوسٍ َؤديَشُْوَو ًَٖ

يٍُ بةضاْني نةُ َؤديَشًْتةُ ويَُٓنُيةُتٌ.  بٓةُسَِتٌ ئةُصَىوٌْ       #دًايٌ$بُ دَسنُوتين ئُو 
نإ و سوَراٍُْ َؤديَشًْتُ، دابشِإ و صيإ بىوَ، دابشِاًَْو يُ ًَْىإ ثًَىَْذيًةُناٌْ ًَْةىإ بةُٖا   

بًٓاتُ نىََُآليُتًًُناْذا نُ ئًٍَُُ َشوَظٌ طُسدٌََ َؤديَشٕ بشِواَإ وايُ يُ سابشدوودا )ئُو 
ثًَىَْذيًُ( بىوٌْ ُٖبىوَ، ُٖسوَٖا صياٌْ يُ دَغ ضىوٌْ دوَخًَهٌ ثشِ يُ ثةانٌ و خاويًًَٓةُ.   

طُيؼتٍُٓ ئًَُُ ، دسوط  ًََزوويٌ ئُّ ئُصَىوُْ ًًُْ، ُٖس ئُّ تًَ(يًَشَدا)بابُتٌ طُسَنًٌ 
 –يإ يُ ثًَهٗاتُيةُنٌ صجنريَيةٌ يةُ     –يُ َؤديَشًْتُ بُطتُ بؤَإ، نُ َؤديَشًْتُ يُ طُس 

دابشِاًَْهٌ بُٓسَِتٌ يُ ًَْىإ طُسضاوٍَ بُٖانإ و َاُْوَدا ساوَطتاوَ. ثًَهٗاتةٍُ َةىصيهٌ   
نًًَاْةٍُ نةُ بةُجمىَسَ    داصٍ ًَٖىس يُنًَو يُو ػًَىَطُيُيُ نُ بةىَ نةىَْرتوَََيهشدٌْ ئةُو دَيُسِاو   

 ٖاتىوُْتُ ئاساوَ نَُيهُإ يًَىَسطشتىوَ يإ داَإ ًَٖٓاوَ.
بُ َُبُط  فاَهشدٌْ باػرتٍ بضؤصيًُ ًََزوويًُناٌْ فُسُْٖط، دَتىاْني ئُّ داٖاتُ يةُ  

# ساى و داصٍ ًَٖةىس  $  (َىصيهٌ)بُطتًًََٓهٌ تايبُتذا صياتش يًَو بذَيُٓوَو بضاْني نُ بىَضٌ 
بُػاسٍ نشاوٍ داصٍ ًَٖىس ( بُػًَهٌ طشيٓطٌ يُ فُسُْٖطٌ يوَناٌْ بُسيتاًْا يةُ   )ػًَىاصٍ

دا بُجمَىسَ خظتُ رَيةش ناسيطةُسٍ خةىٍَ، و ٖةُسوَٖا بَىضةٌ يةُ ئاناَةذا ئةُّ         1960دَيٍُ 
بىَطًكايُ يُ سيَطٍُ تًَطٍُ بُسيتاًْايًُناُْوَ يًٌَ، يُطُستاطُسٍ دًٗاْةذا ثةُسٍَ طةُْذ و    

ٍ يُطُس َىصيهٌ دَُاوَسٍ، داْا نُ ئُونات يُ سووبُسيَهٌ دًٗاًْذا يُ ناسيطُسيًُنٌ صوَس
طُػُ طُْذْذا بىو. طشووثًَهٌ صَوسٍ يُ يواْةٌ نشيَهةاس يةإ يةُ تىَيةزَ خىاسوَنةاٌْ ضةًين        

دا يُ ثةُمياْطا ٖىُْسيًةُناٌْ بةُسيتاًْادا ثًَهةُوَ     1960ْاوَْذٍ نُ يُ طُسَتاناٌْ دَيٍُ 
خظتُٓ سيٌَ ػىَسِػًَهٌ نىيتىوسٍ، صَاٌْ طؤصٍ َىصيهٌ دةاصٍ   ئاػٓايُتًًإ داخظتبىو، بُ

ًَؼةهُوتىو )و ثاػةإ نىيتةىوسٍ         ًَٓايُ ْةاو فُسٖةُْطٌ سَوراْةٍُ طةُسَايُداسٍ ث ًَىسيإ ٖ ٖ
يُ باطةُنُياْذا يُطةُس َةىصيهٌ     2ٖاواسد ٖىَسٕو  1 ديهُيؽ(ةُوَ. طًُىَٕ فشيت  وآلتاًَْهٌ

ووَتُ طُس ئُوٍَ، نُ ئُو َىصيهًُ تًَهُيويًةُى  ( دُختًإ نشد1990ثاخ يُ بُسيتاًْادا )
                                                           

1- Simon Frith 

2- Howard Horne 
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ًَةذا بةىو، ٖةُسوَٖا ئَُةُؾ نةُ يةُ عةىسيف َةىصيهًٌ ثةُمياْطا           يُ َُيًُ وَيٓانشاوَناٌْ ت
ٖىُْسيًُنإ بىَ يُ ْاوبشدٌْ دًاواصٍ ًَْىإ ٖىُْسو باصَسطاٌْ نَُيهٌ وَسطشت، بُآلّ فشيةت و  

بىَضٌ يُ ًَْىإ ضُػُٓناٌْ َىصيهٌ درَ عىسف، ٖىَسٕ ئُّ ثشطًاسَيإ بٌَ وآلّ دًًَََُٖٓوَ نُ 
داصٍ ًَٖىس وَنى طُسضُػًَٓهٌ طشيٓطٌ يُ سَطُْايُتٌ َُٖيبزيَشدسا. بُ َُصَْةُو طىَاْةُوَ   
دَتىاْني بًًََني نُ يُ ناتٌ ثًاطُنشدٌْ يُنُّ بُسٍَ دواٍ ػُسٍِ دووٌََ دًٗاٌْ يُ ػُقاّ و 

ٓاٍُْ ًْؼةاُْيُى يةُ ْىَطةتايزياٍ تةاصَ يوٍ و     طُسَِنٌ ْاو و ثُساويَضٍ ػاسَناْذا، ئُو ػةىيَ 
ًَةىس،           تًُْايٌ َؤدَيشٕ بُ دُطةتُياُْوَ بةىو، ئةُو طةَىصو ُٖطةتٍُ نةُ َةىصيهٌ دةاصٍ ٖ
ُٖيًذَطتاْذ، دْطذاُْوَيُنٌ تايبُتٌ تُْطزَناٌْ دٓظًًُتٌ ثًاواُْ بةىو نةُ ئةُّ ثًاواْةُ     

 نُوتبىوُْ ضُقُنُيُوَ. 
( َةىصيهٌ  1985بُوتٍُ ظًًًةاّ ويًفةىسد )  $  –ًَني نُ بُآلّ يًَشَدا دَبٌَ تًُْا ئَُُ بًَ

 #.داصٍ ًَٖىس طؤساًَْهٌ طُس طىوسِ ًَُٖٓ بىو يُ ثًَطُياْذٍ عاتًفُناْذا 
ناتٌ باطهشدٕ يُ طُس طىَساًًُْناٌْ بشوَغ طجشيٓطًَظتني يُ بُػٌ ثًَؼةىودا ئاَارََةإ   

ُْ يُ دٓظًًُتٌ ثًاواْةُ بةىو   نشد نُ َىصيهٌ ئُو، وَنى طُسضُػًَٓهٌ تًَو تُْشاو و ئُسيًَا
يُ طُسدٌََ َؤديَشْذا. باطُنٍُ ئُّ بُػُ طُباسَت بُ نًًَجتةىَٕ دَنةشٍَ بةُ ٖةَُإ ػةًَىَ      
ثًَؼهُؾ بهشٍَ. نًًَجتىَٕ تُْطزٍَ دٓظًًُتٌ ثًاواُْ بُ ػةًَىَيُنٌ تةُواو دًةاواص يُطةٍَُ     

وَس َظةىَطُسيؽ  طجشيٓهًَظتًٓذا ضاسَطُس دَنا )و سَْطًؼةُ ناسيطةُسٍ، سيَطةُ ضةاسَنٍُ ص    
ُٖوَيذَدَٕ دَسدو سَجنٌ ثًاو بىوٕ  (يُ يُى سوويُنُوَ ٖاوبُػٔ نُ)ُْبٌَ(، بُآلّ ُٖسدوونًإ 

يُ ئًَظتُنُدا ويَٓا بهُُْوَ. بُّ ساَيُؾ َىصيهٌ نًًَجتىَٕ سيؼةُطُيًَهٌ صوَس بةًَُٖضتشٍ يةُ    
دَطُآلت و قبىوَيٌ ُٖسيٌَُ طؤصٍ داصٍ ًَٖىسدا ُٖيُ، ُٖس بىَيُؾ يُطُس بابُتطُيًَهٌ وَنى 

بُسثشطًاسَتًٌ تانُ نُطٌ و َايف ٖاوػاسيًُتٌ )نُ دُوُٖسٍَ صؤسيٍُٓ طىَساًًُْ ئةؤديجٌ و  
 دَسٖاويَزيًُناٌْ طجشيًَٓظتًُٓ( باغ ْانات.

بُ ثًَضُواٍُْ طىَساًًُْناٌْ طجشيٓطًَظتني نُ ثًؼإ دَسٍ ُٖوٍَ و تُقةُيٍ داميًًةُ بةىَ    
صٍ ًَٖىس بشٍَِ داس دَتىاٌَْ يُ بىاسٍ طؤصيًُوَ طُسِاْةُوَيٌ  طُيؼ  بُ بايل بىوٕ، َىصيهٌ دا

بًَت. طُسَسِاٍ ئَُاُْؾ، يُ طىَساًًُْناٌْ نًًَجتىَٕ و باقٌ طىَساًًُْ ُْٖىونُيًُناٌْ دةاصٍ  
ًَٖىسدا، بُسدَواّ طُسْر دَدسيَتُ نُتىاسٍ طؤصٍ. بُ يُبُسضاو طةشتين نةُّ بةىوٌْ طشووثةٌ     

داْةُ   يهٌ داصٍ ًَٖىس، دَتىاْني بًًََني يُ بىاسيَهُوَ، ئُّ طُسْررْاٌْ ئاواصداُْسٍ ٖىَطشٍ َىص
صوَستش بىَ طُس ًْاصَ وابُطتُيٌ و خَُطًُٓناُْ، نُ بَُٓاٍ ػىْاطٌ ثًاواُْ ثًَو دًََٖٓةًَٔ،  
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بُآلّ دًا يُ ٖىَناسَناٌْ، ْابُسابُسٍ سيَزٍَ ئاواصداُْساٌْ رٕ و ثًاو. طىَاًَْو يُوَدا ًًْةُ،  
بىَ ُٖسدوو سَطُصٍ رٕ و ثًاو يُصَتٌ ُٖيُ. بُ ضاوثؤػٌ نشدٕ يَُةٍُ نةُ    ئُّ َىصيهًُ نُ 

ٖىُْسَُْذ يُ   سيَطُيُنٌ نىَََُيٓاطٌ تايبُتُوَ دَطاتُ ئُو دوَخُ دووسَثُسيَضٍ ًَُٖٓسَ، بُ 
يًْهةُّ يةُ ضىاسضةًَؤٍَ فُسٖةُْطًَهٌ      –ُٖس ػًَؤَيُى بىوبٌَ بُسدَْطةُيًَهٌ دىَساودةىَس   

 ين ئُو بُ ئُّ دوَخُ بُسص سادَطشٕ.طُيؼت –دياسيهشاودا 
ئَُيبُت، تُْاُْت باػرتيين َىصيهٌ دَُاوَسخىاص، ٖؤػطُيًَو دَتىأْ بًهةُٕ بةُ ٖةٌ    

ديهُ يُ ػًَىاصَناٌْ َىصيهٌ ثاخ نُ يُ دواٍ   خىَيإ نُ يُ نُتىاسدا يُطَُيًذا ْاَىَٕ. بشِيَهٌ
# ياسدبًَشدص$و  1#سوَيًٓط طتىَْض$و صوَستش بُ ناسيطُسٍ وَسطشتٔ يُ  -# ساى و داصٍ ًَٖىس $

نُ  –يإ # وَنى  داص$طُيًَهٌ  بُدٍ ٖاتىوٕ، دَْط –تا بُ ناسيطُسٍ وَسطشتٔ يُ نًًَجتىَٕ 
طىَسِيةىَ. )ٖةُس بةُو     –ػًَىٍَ وتُٓوَيإ تا سادَيُى يُطُس بٓاخٍُ خىَػًفتُيًُ )ْاسطًظِ( 

ثاطُْذٍَ باػرتبىوٌْ ئةُّ يةإ ئةُو    دىَسٍَ نُ يُ طُسَتاٍ بُػٌ ثًَؼىودا بشِياسَإ دا يُ ثشِو
ئاواصداُْس و طىَساًْبًَز خىَّ دَبىيَشّ، تانى خىدٍ خىيَُٓس َُصٍَُْ ئُوَ بهات نةُ َُبُطة    
ًَجُِساْةذٌْ دَسدو سَْةر، بةُسدَواّ يةُ           ًَضَنةٌ بةؤ ت ًَىاصٍ َىصيهًةُ(. تىاْةاٍ ٖ َٔ ناّ ػة

وا ُٖطةت دَنةُٕ نةُ َىصيةو      بُسبُسَناٌَْ دايُ يُطٍَُ سم و ئاسَاٌْ نشدُْوَدا. صوَس نةُغ 
يَُجُسيَهُ يُ َُٖبُس ػًَتًذا، ئُطُس ئَُاُْ طىيًَإ يُ َىصيو ُْطشتايُ يُ قىَْاخٌ تاصَيوٍ 
و دواتشيذا، ئُوا ئًَظتُ ػًَت دَبىوٕ. بىوٌْ َىصيهٌ داصٍ ًَٖىس يةُ فُسُْٖطةذا )ُٖسضةُْذ    

ُ   1960طُسَتاناٌْ دَيٍُ  ػةُٓ َىصيهًةُ بةُ    ، طُفشٍُ طشاَةافىَٕ و ناطةًَتُناٌْ ئةُّ ض
ئاطاٌْ دَغ ُْدَنُوت( ُّٖ سىنٌُ دإ ثًاْاٌْ نىََُآليُتٌ ػىَسِؾ و سَْر و َُيًٌ ُٖيةُ  

ُٖيٌ نىَْرتوََيٌ دىآًْاطةاٍُْ ئةُو ُٖطةتاُْ     –بُ ػًَىَيُنٌ طُسطىوسًَُِٖٓس  –و ًَُٖؽ 
 دَسَخظًَينَ. بُبٌَ وَٖا ػىيَُٓ ثًًَُى سَْر و دَسدٍ طؤصٍ تُسَُىٍ ْانشيَت.

ُوَيٌ تانذا بىَ ػًَت ُْبىوٕ، طشيٓطرتئ نُسَطتٍُ َُٖيدشِاْذٕ و نىَْرتوََيٌ ُٖطتُنإ يُ ٖ
يُ ُٖطت يإ دوَخطةُيًَهٌ  )بشيَتًًُ يُ ػًَىاصَ نىَيًُناٌْ ضاينٌ نىيتىوسٍ، ضاينًًُى نُ 

خُبُس دَدا. ئُوَ ػتًَهٌ ئاػهشايُ نةُ َةىصيهٌ دةَُاوَسخىاص طةشيٓطرتيين ئةُّ       (ٖؤػٌ
ُْٖطًاُْ ًًُْ، ئَُيبُت ئُّ دوَخُؾ خىٍَ تةا سادَيةُى يةُّ بىَضةىوُْ ُْياساْةُوَ      ػًَىاصَ فُس

طىايُ ئُّ َىصيهًُ ْاوَسونًَهٌ طؤصٍ ًًُْ، يإ ْاتىاًَْت ٖةُييبَ. بةُّ    نُ   طُسضاوَ دَطشٍَ

                                                           

1- Rolling stones، ًكاٍ سانُ.ْاوٍ طشووثًَهٌ صوَس بُْاوباْطٌ َىَط 
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ساَيُؾ، يُنًَو يُ سواْطُ طؼتًًُناٌْ ئُّ ثُسِتىونُ ئَُُيُ نُ يةُ نةُتىاسدا ُْٖةذيَو يةُ     
طُسَتايًُناٌْ نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ، تةًُْا بةُ ٖةىٍَ ثشِْةاوَسوَنٌ طةؤصٍ ئةُو        ػًَىاصَ صوَس

ناسيطُسيًٍُ نُ يُ طُس ئًَُُدا ُٖيُتٌ، بُ طؼتًٌ يُ ْاو خَُيهذا دًٌَ خةىٍَ نشدووَتةُوَ.   
ئُّ ثشِْاوَسِوَنًُ نىيتىوسيًُ بُسدَواّ َةىَسى دًََْتةُ طةُس سَفتةاسٍ نىََُآليةُتٌ ػةىْاغ و       

 ايُى بُسَو نُتىاس َُٖيذَنات، يُ َُٖإ ناتًؼذا نىَْرتوََيٌ دَنات.يُصَتُنايإ و ضش
يُو ضُػُٓ َىصيهًُدا نُ طىَساًًُْناٌْ طجشيٓطًَظةتني يىوْةٍُ صوَس بُسضةاوئ، َةُيًٌ     
َ دةاس بةُ ئاػةهشا يةُ          ًَىَيُنٌ بُسُٖطةت دَدسَيٓةُ بًظةُس )بةِشٍِِ ًَضٍ بُ ػ دٓظٌ و ػُسَِْط

ذةاسيؽ بةُ ػةةًَىَيُنٌ طُسطةىوسًَُِٖٓس يةُ ضةةىًًَُْتًًُ     ػةًعشَناٌْ ئةُّ طىَساًْاْةةُدا، بشِيَ  
ػُٖىاًًُْناٌْ ئُّ ئاواصاُْدا(، بُآلّ ئُو َُيٌ و ُٖطتطُيُ، بُ سواَيُت وَنةى ٖةُوَيًَو بةىَ    
ًَٖٓاُْ ئاسا يا ئًعادٍَ ثًَىَْذٍ خىَػُويظ  يُطٍَُ نُطايُتٌ باوناُْ يإ دايهاْةٍُ دَسووٕ  

 ٍُْ نُ طَُبىَيٌ دَطُآلت )ٍ نىََُآليُتٌ(و نُتىاسٕ.ثانذا دَسدَنُوٕ، ئُو نُطايُتًًا
َىصيهٌ نًًَجتىَٕ يىوُْيُنُ، نُ ئًَُُ يُ سووبُسيَهٌ ئؤديجًًُوَ دَبا بىَ ُٖسيًََُهٌ ثًَؽ 
ئؤديجٌ، واتُ بىَ ُٖسيٌَُ َىصيهٌ داصٍ ًَٖىس، ُْى بةىَ تًَهةُآلوٍ عىسفةُ دىَساودىَسَنةاٌْ     

ُناٌْ طجشيٓطًظةتًٓذا. يةُّ ُٖسيَُةُدا، يةُ ًَْةىإ      َىصيهٌ ثاثٌ ئَُُسيهايٌ يةُ طىَساًًْة  
سووبةُسِوو   ْىَطتايزياٍ طُسِاُْوَيٌ بىَ ئىَبزٍَ يُ دَغ ضىوٍ دايهاُْ يُ ييُنةُوَو ٖةُوٍَ بةىَ    

بىوُْوَ يُطٍَُ نُتىاسٍ ئُو صياُْدا يُ ييُنٌ ديهُوَ ْانىَنًًُى ُٖيُ. َُبُطة  نًًَجتةىَٕ   
ٌ َىصيهًٌ بىوَ بىَ نىَْرتوََيٌ دَسدو سَجنٌ دابشِإ.ثشوَطةٍُ  دوَصيُٓوٍَ بًضِ و تًَهُآلويطُيًَه

ديهُ ة ثشوَطٍُ دإ ْإ بُ صياْذا،بَُٓايرتئ سَُْٖذٍ ْانىَنٌ يُ   بُ وتُيُنٌ  –دابشِإ، يإ 
دا. طُػٍُ طؤصٍ ُّٖ يُ طشَوٍ وَ ثؼت #ثشَْظًجٌ نُتىاس$و # ثشَْظًجٌ يُصَت$يُ ًَْىإ 

ضىو وئاصيُتًًُنٍُ دايُ و ًَُٖؽ يُ طشَوٍ يُ دًَطٍُ خةىٍَ  طىٍَ خظتين ئىَبزٍَ يُ دَغ 
داْاٌْ ئُو ئىَبزَيُدايُ تا بريَوَسيًُنايإ يُ داَشنًَُٓسيٌ طشوػ  ئُو يُ ٖؤمشاْةذا صيٓةذوو   
بهاتُوَ. بُ واتايُى، ُّٖ دَبٌَ دَغ يُ خىََإ بُسدَئ و ٖةًَُؽ دَبةٌَ خىََةإ نةىَْرتوٍََ     

 اساطتين ضىاسضًَىٍَ ُٖطتُناْذا، واص يُو ضىاسضًَىَيُ بًَٓني.بهُئ، يإ يُ َُٖإ ناتٌ ث
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 دا: زق هة طواستهةوة
يًَهذاُْوَ تايبُتًُناٌْ بُػٌ ثًَؼىوَإ بُّ َُبُطتُوَ ئُجناَذا تا بةُ يىوْةُوَ ئَُةُ    

اوَسٍ، ُْى تًُْا بُٖؤٍ بُٖايُنُوَ نةُ  بًًََني نُ بشِيَو يُ بًٓاتُ طُوسَناٌْ فُسُْٖطٌ دَُ
بُ ًًًََىْإ َشؤظ بى ئُو بًٓاتاُْ قائً وَنى دياسدَيُنٌ نؤََُيٓاطاُْ بايُخًإ ُٖيُ، بطشَ 
ُٖسوَٖا يُ بىاسٍ دَييُتُ دَسووْٓاطاُْناًْؼًاُْوَ طشيٓطٔ. ئةُّ بًٓاتاْةُ بةُ دَسخظة  و     

ْاٍ ناسٍ ثىصَتًعُإ ثٌَ دَبُخؼٔ. بُػًَو نؤْرتؤَيهشدٌْ ْانؤنًًُ بَُٓايًُ طؤصيًُنإ، تىا
يُ ػؤنُ دؤساودىسَنإ ) ػؤنٌ ػُٖىاٌْ، ضًَشَ خىاصاُْ، طُسِاُْوَيٌ و ػةُسَِْطًَضاُْ ( بةُ   
ٖؤٍ ئُّ بًٓاتطُيُوَ ئُطُسٍ دَسنُوتًٓإ دَبٌَ و يُ َُٖإ ناتًؼذا قبىوَيهشدٌْ بُسبُطتُ 

يَ  دابشِإ و صيإ دَبًَتُ ٖؤٍ داَشناْةذٕ  نؤَُآليُتًًُنإ يإ ئُويذيًُتٌ ديرتإ و َظؤطُس
 و ثًَشَوٍ ئُو ػؤناُْ.

ئًَظتُؾ نُ بُ ياسَُتٌ تًؤسٍ دَسووْؼًهاسٍ يُ سواْطُيُنذا طُباسَت بةُ فُسٖةُْطٌ   
ديهةُ دا و يةُ    دَُاوَسٍ طُيؼتىويُٓتُ تُبايٌ، ضانرت وايُ ًْطا وسدَنَُإ خبُيُٓ ييُنٌ 

ٍ فُسَُْٖطٌ دةَُاوَسٍ، ثًَطةٍُ دَسووْؼةًهاسٍ يةُو     دًاتٌ يًَهذاُْوٍَ دَسووْؼًهاساُْ
فُسُْٖطُدا بُ نىستٌ يًَهذَيُٓوَ. ئُّ يًَهذاُْوَيُ تًُْا ييًَُْهٌ ًََزوويٌ ُٖيُ، ضةىْهُ  
فُسُْٖطٌ دةَُاوَسٍ ة بةُثًٌَ ػىْاطةًَو نةُ ُٖيةُتٌ ة بةُسدَواّ يةُ طؤِساْذايةُ و ئةُو            

     ٌ تايبةُت قايةٌ دَبةني بةُسدَواّ ثًَةذا       دَييُتاٍُْ نةُ بةؤ ئُْذيَؼةُ و ويَُٓطةُيًَطٌ ٖؤػة
 ضىوُْوَيإ بُ طُسدا دَنشٍَ.

يًَهذاوُْوٍَ ًََزووٍ ئُو تًَطُطُيٍُ نُ يُ نات و ػىيَٓطُيًَهٌ دؤساودةؤسدا يةُ طةُس    
 يُ. تًؤسٍ دَسووْؼًهاسٍ ُٖبىوَ، بُسِاػهاوٍ َؤسنٌ دسوط  دًََْتُ طُس ئُّ طؤسِاُْ داميٌ

َت بةةُ ػةةىيَٓطٍُ دَسووْؼةةًهاسٍ يةةُ خىيَٓذْةةُوَ يةةُ يًَهؤيًَٓةةُوَ طةةُباس)بُطؼةةتًٌ 
ئََُُإ بؤ دَسدَنُوٍَ نةُ فةُسَْطٌ دةَُاوَسٍ بةُودؤسٍَ نةُ ٖةضسٍ        (فُسُْٖطًًُناْذا

دا يةُ طةُس ئةُّ فُسُْٖطةُ ًْؼةاٌْ داوَ ٖةُسطًض وَٖةا         دَسووْؼًهاسٍ يُ بُػُ ثًَؼىَنإ
اٌْ طةةُسَُٖيذاٌْ بؤضةةىوْطُيًَهٌ قبةةىوٍَ نةةُسٍ طةةُباسَت بةةُّ تًةةؤسَ ًًْةةُ. يةةُ طةةُسَتان

دا و ئُوناتٍُ نُ ئُّ تًؤسَ ئاطةايٌ طؼةتًٌ طشتةُوَ، ناسداُْوَطةُيًَهٌ صؤس      دَسووْؼًهاسٍ
ئُسيًٌَٓ ُٖبىو. بُّ ساَيُؾ بَُيطُنإ ئُوًَْؼإ دَدَٕ نُ بُ تًَجُسِ بىوٌْ صََةُٕ، سواْطةُ   

 ُْسيًًَٓهإ صاٍ بىوٕ.
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ووْؼًهاسٍ، بُّ ػًَىَ ويَُٓيُنٌ تُوطًفٌ طؼتًٌ ثًَؼًٍُٓ بؤ ضىوُْنإ طُباسَت بُ دَس
صؤس طادَ ثًَؼهُؾ دَنا بُآلّ بُ دَيًٓايًُوَ بَُيطُطُيًَو بؤ طُداْذٌْ يُ بُسدَطت دايُ. ئُو 
ًَزوويًُناْةذا طةُباسَت بةُ سووبةُسِوو بىوْةُوٍَ طةُسَتايٌ           بَُيطاُْ ٖةُّ يةُ خىَيٓذْةُوَ َ

يةُ درايةُتٌ نشدْةٌ بةُسدَواّ و     دا دَبًٓذسئَ و ًَُٖؽ  يُطٍَُ دَسووْؼًهاسٍ (ٖضسَُْذإ)
ئُّ طؤسِيَين بؤ ضىوُْ طةُباسَت بةُ    0ئاػهشا يُ بُساَبُس ئُّ تًؤسَ، يُ قؤْاخُناٌْ دواتشدا.

تًؤسٍ دَسووْؼًهاسٍ   ٖؤناسيَهٌ بىوَ؟ بُ َُبُط  وآلَذاُْوٍَ ئُّ ثشطًاسَ، بةُ دآيةُ   
و ( 1971) 2ُوَ. ْاتإ ًًٌَٖنُ طُسَتا ضىوًًُْتٌ ناسداُْوَ ئُسيًَُٓ طُسَتايًُنإ يًَهذَيٓ

يُ ثُسِتىونُناًْاْذا يُ طُس دوو نايٍُ تةُواو دًةاواصٍ فُسٖةُْط،     (1979) 9بؤسْٗاّ دؤٕ 
واتُ فُسُْٖطٌ دَُاوَسٍ و فُسٖةُْطٌ ثًَؼةشَِو يًَهؤَيًٓةُوَيإ نةشدووَ. وَٖةا ضةاوَسِوإ       

ْذا تةُواو دًةاواصبٔ،   دَنُئ نُ بُٖا و تًَطُناٌْ ئُّ دوو فُسُْٖطُ يُ صؤسيٍُٓ بُطتًَُٓنا
دا، يةُ ػةًَىٍَ طاتىطةُوداٍ نةشدٕ يُطةٍَُ تًةؤسٍ        بُآلّ يُ تُوطًفُناٌْ ًًَٖةٌ و بؤسْٗةاّ  

دَسووْؼًهاسٍ يُّ نايُطُيُدا، تىمخُطُيًَهٌ ٖاوبُؾ ُٖيةُ نةُ طشيٓطرتيًٓةإ بةشيَتني يةُ      
ؤسَناٌْ يُ طُس ضُػُٓ دؤساود 4ًَٖٓاُْ ئاساٍ ُٖط  ئاطىودَيٌ و تُْاُْت ئاصاديؽ. ًًٌَٖ

ًًَاْةذا دَسَةاٌْ َةىعذًضَيٌ يةُ         ضريؤنُ دَُاوَسيًُنإ يُ طؤظاسَناْذا بةاغ دَنةا نةُ ت
سيَطُطُيًَهٌ دَسووْؼًهاساُْوَ، يُ طٍَُ ُْػتُسطُسيذا بُساوسد دَنشا. يةإ ئاَةارَ دَنشايةُ    

#. ُْفظةًَهٌ ػةاساوَو و بةُ نةَُيو     $ دُوُٖسٍ ْاخىدئاطا،يإ بُ دَطتُ وارَيُنٌ دةىاْرت  
ٌ ئُّ تًَطُيُ، دَسووْؼًهاسٍ وَنى سيَطُ خؤػُسيَو دَٖاتُ بُس ضاو بؤ طُيؼ  بُ طةُس  بُثًَ

داس. بؤسْٗاّ طُسجنذاٌْ سؤػٓبرياٌْ ثًَؼشَِو، بؤ بريوسِانةاٌْ فشؤيةذ بةؤ ئةُوَ      ضاوَيُنٌ بايُخ
دَطُسِيًََٓتُوَ نُ ئُّ سؤػٓبرياُْ دَسووْؼًهاسيًإ بُ ثاَيجؼة  ًَٖشػةٌ ْةُسيت ػةهًَٓاٍُْ     

دَصاٌْ. ئةَُشِؤ دَصاْةني نةُ ْىاْذْةُوٍَ ئةُّ تًَطُيؼةتٓاُْ يةُ بةؤ         # دوو سوويٌ$يإ بؤ خؤ

                                                           

دا تا بشِيَو يُ يىوُْناٌْ ئةُّ درايةُتٌ    ( ُٖوَيِ 1989َٔ ثًَؼرت يُ ثُسِتىونٌ ويَُٓطُيًَو يُ فشؤيذ ) ئا  -1
. ئَُةٍُ   9بشوآُْ بُػٌ يُنٌَُ ئُو ثُسِتىونُ، بابُتٌ رَةاسٍَ   ؛نشدُْ بًَُُٓوَ و يُ طُسٍ باغ بهُّ 

وُْوٍَ ثاْتايٌ ناسيطُسٍ دَسووْؼًهاسٍ، بةُ نةىستٌ يةُ    نُ ئُّ درايُتٌ نشدُْ ضًؤٕ دَبًَتُ ٖؤٍ تُطو بى
 طُسَتاٍ بُػٌ ػُػٌَُ ئُّ ثُسِتىونُدا باطِ نشدووَ . 

2- Nathan  Hale 

3- John  Burnham 

 بشِوآُْ بُػٌ ثاْضٌََُٖ ثُسِتىونُنٍُ . -4
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ُ   )ضىوًَْهٌ َُٖيُدا دَبًٓذسآ نُ بُثًٌَ  دَسووْؼةًهاسٍ ييةُْطشٍ َُٖيةُ و     (ئةُو بةؤ ضةىوْ
ديهُدا دَسووْؼًهاسٍ طُسضةاوٍَ    ُٖسصَيٌ و بُسَآليٌ دٓظًًُ، يإ يُ بؤ ضىوًَْهٌ َُٖيٍُ

دا. ئُطةُس   يًربايُناُْ يُ فُطادٍ سَوػتُُْذٍ# بُ طؼتًٌ ْادسوط $َُٖيُ و ثاطاوداُْوٍَ 
  ُ دا، َُٖيظةُْطاْذٌْ ئةُسيَين و ئةُسيًٌَ     بُ وسدٍ ضاوٍ يًَبهُٕ دَبًٓني نُ يةُّ تًَطُيؼةتٓاْ

 دَسووْؼًهاسٍ، بُ ػًَىَيُنٌ ئاطايٌ طؤسدساوَ بؤ َُٖيظُْطاْذًَْهٌ ًْطُتًغ و بآ بايُخ. 
ني بًًَنَي ًُتٌ دَتىْا ُوَ طُسَتايًُنإ بؤ دَسووْؼًهاسٍ، َُٖيطشٍ ضؤًْ يةُنٌ ػةًَتاُْ و    نُ ناسدْا

ُباسَت بةُ    ُوَ طة طُيُنٌ خؤؾ باوَسِْا َْذٍ داٌْ دَسووْؼًهاسٍ بُ سوْا اصيَو بىو بؤ ثًَى طُدًَُٓسٍ ًْ
ُْطٌ سؤر ئاوا. وَٖا ضاوَسِوإ دَنشا نُ ئُّ تًؤسيةُ، قىتاخباْ  اتىوٍ فُسٖ ُيةُنٌ  طشوػ  َشؤظ و دٖا

ُوٍَ دذطًَهؤف سصطاسنُس و ػُفابُخؽ يإ ئاصادٍ َت. سَخُٓ و يًَهذْا ُباسَت   (1989) 0بُخؽ ًب طة
ذُْناٌْ دَسووْؼًهاسٍ يُ فًًُةُناٌْ ٖؤيًةىوددا، يًَهؤَيًُٓوَيةُنٌ ًََةزوويرتَ نةُ ديظةإ        بُ ْىْا

َباتةُ طةُسيإ   َُٖإ بؤضىويإ ثًؼإ تؤصيَةو دوايةًرتٕ،    دَدا. ئُو يىوُْطُيٍُ نُ طًَهؤف بَُيطُ د
ُٖسبؤيُؾ ْانشآ ًٖض دَطهُوتًَو يُّ بُطتًَُٓدا يُ بىاسٍ ًََزوويًُوَ بةُ دسوطةت بضاْةشآ، بةُآلّ،     
دَنةةشآ ئةةُّ بؤضةةىوُْ تةةا سِادَيةةُى بةةُ دسووطةةت بضاْةةشآ نةةُ بةةُ طؼةةتًٌ تًَطُطةةُسَتايًُنإ يةةُ 

ُْطٌ سؤرئةاوادا، صبسبةُيإ     ئةُسيًٌَ و يةُ دوايؼةذا    دَسووْؼًهاسٍ، يُ ثاْتايًُ دؤسادؤسَناٌْ فُسٖة
طُتًعٔ. بُثًٌَ ئُّ تًَطُ ُْسيًًَٓاُْ، دَسووْؼًهاسٍ يُ باػرتئ دؤخذا تًؤسيًُنٌ ْادسوطةت و يةُ    ًْ
ُبىوٕ و طُسجنٌ يُ سادَ بُدَس بؤ َُيًُ دٓظٌ و سَفتاس طُس طةىوسِ   ظ  ْ بشَو نُوتىوَ و بُ ٖؤٍ صْا

اْةذا   ًَُٖٓسَنإ بُ تىْذٍ دَدسيَتُ بُس سَخُٓ. ُٖسوَٖا فًَ ًًُٓظتُنإ يُ ئاخشئ ػةاآلوٍ ٖشورَُناًْ
بَُالوَ، وَٖا باْطُػُ دَنُٕ نُ ئُّ تًؤسيًُ ئةُو سَفتةاسَ    1960بؤ طُس دَسووْؼًهاسٍ يُ دَيٍُ 

َبةآ     َ و ٖةُس بؤيةُؾ د صاَيُاٍُْ نُ يُ دَطُآلتٌ باوى طايسيًُوَ طُسضاوَ دَطشآ بُ دسووطت دَصاٌْ
َْةذٍ داس      يُ طٍَُ طشَويَ  سَت بهشيَتُوَ. دَنشآ ئُّ قؤْاخاُْ ُْطًًُناْةذا بةُ ثًَى يُ بةُسبآلوَ فُسٖ

ةاتٌ          ةُ يةُ دَسووْؼةًهاسٍ، دٖا ذْةُوَ ئاَةارَ ثًَهشاوْا ني و بطُيُٓ ئُو ئُجناَُؾ نةُ ئةُو ْىْا بضْا
هاسٍ ُْط طؤسْا ٌ   2دا دَٖاتُٓ ئاساوَ. فشاْةو ضةؤيف   طُيًَو بىوٕ نُ يُ فُسٖ  9فُيًُطةىوف، طىتىويةُت

                                                           

1- Jed  Sekoff 

2- Frank  Cioffi 

ئاساوَ، بُآلّ بُ داخُوَ ًَٖؼتُنُؾ يًَهؤَيًُٓوَنةٍُ   دا ًَٖٓايُ 1970ضؤيف ئُّ باطٍُ يُ ًْىٍَ دَيٍُ  -3
خؤٍ يُ طُس ئُّ بابُتُ بآلو ُْنشدؤتُوَ ) بُثًٌَ ْاٍَُ ْىوطشاوٍَ خىدٍ ضؤيف بؤ ئُّ ْىوطُسَ، يةُ َةاْطٌ   

 ( .   دا 1994َاسطٌ 
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ُْذٌْ خًَشاٍ دَسووْؼًهاسٍ )ئُطُس قبةىوٍَ بهةُئ نةُ دَسووْؼةًهاسٍ بةُ ئاطةاٌْ        ٖؤناسٍ ثُسَط
ُبىو( و ُٖسوَٖا ٖؤناسٍ ثًَؼىاصٍ يًَهشدٌْ يةُ ئةُوََيني طةاَيُناٌْ     ُْذ، نُ ئَُيبُت ئاواؾ ْ ثُسٍَ ط

هاسيٌ يةُ داز   دَسنُوتين ظتًًاٍُْ بؤ طؤسِْا دا ئُوَ بىو نُ دَسووْؼًهاسٍ، يؤريهًَهٌ تا سادَيُى صْا
ُْطًًُنإو  هاسيًطُيًَو نُ ثًَؼرت بةُ ٖؤناسطةُيًَهٌ دًةاواصَوَ     ُْسيتُ فُسٖ دا ًَٖٓايُ ئاساوَ، طؤسِْا

هاسيًُ بشيَ  بىوٕ يُ يًَبىوسدٌَي صؤس و طظةتبىوُْوٍَ بةشِواٍ تىيَةزَناٌْ     ٖاتبىوُْ ئاساوَ. ئُّ طؤسِْا
ُْط نة  ُ و ُْسيتُناٌْ فُسٖ ؼةاُْناٌْ بةُس يةُ دَيةٍُ     نؤََُيطُ بُ بشِيَو يُ بشِواٍ دَطُآلتذاسْا ًْ ُ

 دَسدَنُوتٔ.   1920
طةةُباسَت بةةُ ٖؤناسَنةةاٌْ ثُسَطةةُْذٌْ طةةُسَتايٌ و طؼةةتًٌ )ئُطةةُس ئةةُّ سواْطُيةةُ 

ًَني نةُ ئةُو ناسداُْوَيةٍُ نةُ دواتةش يةُ درٍ           (دَسووْؼًهاسٍ ًَةت، دَتةىاْني بًَة دسوطت ب
وْةُوٍَ بٓاخةُناٌْ   دا ٖاتُ ئاساوَ، بُػًَو بىو يُ ػاآلوٍ دووََةٌ طظةت بى   دَسووْؼًهاسٍ

دا،  دا، نُ يةُ ًْةىٍَ دووََةٌ طةُدٍَ بًظةتُّ      فُسُْٖط و طىوُْٓت طشِيُٓوَ يُ فُسُْٖط
ًَشايًُنٌ صؤستشٍ بُ خةؤوَ دَطةشت. يةُنًَو يةُ بابُتةُ طشيٓطةُناٌْ ئةُّ طؤِساْهاسيًةُ،          خ

ىاصَ ثُسَثًَذاٌْ بآ َتُاُْيٌ بىو بُ ثظجؤسِايُتٌ صاْظ  و بُ تايبُت سَت نشدُْوٍَ ئُو ػًَ
صاْظتًًاٍُْ نُ بُ ػًَىَيُنٌ ُْسي  بشِوا ثًَهشاويًإ طُدًَٓشاوَ و ثضيؼهٌ و دَسووْجضيؼهٌ 
يىودَناٌْ بىوٕ، و ئَُيبُتًؽ دَسووْؼًهاسٍ يُ يٍ صؤسنةُغ بةُ َُٖيةُ يةُ طةٍَُ ئةُّ دوو       

 ػاخُدا بُ ثًَىَْذيذاس صاْشاوَ. 
ساُْ، ئُو بُطتًَُٓ سَخظاوٍَ نةُ  بُ نُّ بىوُْوٍَ سادٍَ ٖؤطشٍ بؤ دَسَاٌْ دَسووْؼًها

دَسووْؼًهاسٍ يُ يُنَُني طاَيُناٌْ طُدٍَ بًظتُممذا ًَٖٓابىويُ ئاساوَ بى تًَشِاَإ يُ دؤخ و 
سَوػٌ تانُ نُطٌ و ُٖطتاسٍ بُطؤصَناُْوَ، يُ ييُٕ ضُػُٓ دؤاسودؤسَناٌْ دَسووْٓاطةٌ  

تايبُتةُناٌْ بايةُخ     و يُ بهًَؼًَُٖىَاًْظتًًُوَ داطري نشاوَ، ئُو دَسووْٓاطًًٍُ نُ يُنًَ
ُْدإ بىو بُ صاْظ  ثظجؤسِاُْ. سَتهشدُْوٍَ درواسيًُ ضَُهٌ و ثظجؤساٌْ دَسووْؼًهاسٍ و 

دآْإ بُ دَطُآلتٌ تاى، بؤ ًَٖٓاُْ ئاساٍ طؤسِاْهاسيًٌ يُ دَسصصْةٌ خةىد دا   ( يُ بُساَبُسدا)
سٖةةُْطًَو بُنَُيهةةُ نةةُ ، بًَطىَةةإ بةةؤ فُ(نةةُ بٓةةَُاٍ دَسووْؼةةًهاسٍ ًَٖىَاًْظةةًًُ)

واتةُ  (ديهُ  ، يُطٍَُ بؤضىوًَْهذا نُ ساظُ تانُنُطًًُناٌْ 0خُطًَُتًَهٌ خؤػًفتُيٌ تًَذابآ

                                                           

 دا باطٌ يُطُس دَنُّ . ئَُيبُت ئُّ بابُتُ سَُْٖذطُيًَهٌ ديهُيؼٌ ُٖيُ نُ يُ بُػٌ دَيُّ 1
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يةإ دَسَةاٌْ   (بُػًَهٌ ُٖسَ طشيٓط يُ سووبةُسوو بىوْةُوٍَ ػةُفابُخؽ    ) دَسووْؼًهاسٍ
 ثًَهذيَٓٔ، ًٖض يًَهضىويًُنٌ ًًُْ.  (دَسووْؼًهاساُْ

( سادٍَ)ىاْني يةُ سواْطُيةُنٌ نؤَُآليةُتٌ ةةةة فُسُْٖطًًةُوَ      بُثًٌَ ئُوٍَ وتشا، دَت
دا بظُدًَٓني، بُآلّ ُٖسوَٖا دَتىاْني  طُسنُوتين دَسووْؼًهاسٍ يُ ثاْتايٌ بُسبآلوٍ فُسُْٖط

ْاطٌ دَسووٕ يُ سووداوَنإ خبُيُٓ طُسٍ ئُّ طُداْذُْ ؛ بُّ دىسَ نُ  ػشؤظُيَو يُ طُس بضؤصٍ
يًًَُٓنإ طُباسَت بُ دَسووْؼًهاسٍ بةُ ضُػةُٓ ْهةؤَيٌ نشدًَْهةٌ     ْىاْذُْوَ طُسَتايًُ ئُس

ػًَتاُْ يُ واُْناٌْ فشؤيذ بضاْني. ئَُيبُت واٍُْ فشؤيذ ئَُُ ًًُْ نُ ئًٍَُُ َشؤظ دَتىاْني ةةة 
يُوَ ئاصادبني )ُٖسضُْذ نُ دَسووْؼًهاسٍ بُ دَيًٓايًُوَ دََيًَت، نُ  يإ دَبآ يُ بىاسٍ دٓظٌ

دٓظًًُوَ ًًُْ(، بطشَ دَسووْؼًهاسٍ ئُّ ساطتًًُ سووٕ دَناتُوَ نُ َةشؤظ  ًْاصيَو بُ بُدٍ 
بُ ْاضاس بىوُْوَسيَهٌ ْاناّ و دٍَ َشدووَ و يُ ْاخٌ دَسووًْؼُوَ بُطرتاوَتُوَ بُ ًْاصَنةاٌْ  

 ديرتاتُوَ. 
بؤ تُوطًفٌ وابُطتُيٌ دَسووٌْ َشؤظ بُ دَسووٌْ نشدْةُوٍَ ديرتاْةُوَ، دَسووْؼةًهاسٍ    

ٌ بُ ْاوَسؤنٌ دآًَٖاوَ.طشيٓطايُتٌ طُْتُسٍ صيإ و دٍَ َشدوويٌ يُ طُػُ نشدٌْ وػُطُيًَه
طؤصٍ دا، بابُتًَهٌ بُسَُُٖناٌْ فشؤيذَ نُ صؤسيٍُٓ نات طةُسجنٌ ْةُدساوَتآ، بةُآلّ ئةُّ     

ديهُ يُ وَضُ ثاؾ فشؤيذيًُناْذا، بةُ ثشَْظةًجًَهٌ    بابُتُ يُ بؤ ضىوُْناٌْ نالئ و بشِيَهٌ 
تُ ئُرَاس. يةُّ سواْطُيةُوَ، دَسووْؼةًهاسٍ ئةُّ ساطةتًًُ دَخاتةُوَ بةريٍ        صؤس طشيٓط ديَ

َةإ ُٖيةُ و طشوػةتًَهٌ     َُٖىواُْوَ نُ ئًَُُ َشؤظ بُ ػًَىَيُنٌ بَُٓايٌ ثًَهُوَ ثًَىَْذٍ
ْاناّ و ثشِ يُ درواصميإ ُٖيُ. بُ تًَجُس بىوٌْ صََُٕ و ئُو ناتٍُ نُ ئُّ صاًْاسيًُ بَُٓايًُ، 

دا و تًؤسٍ دَسووْؼًهاسٍ بُسَ بةُسَ يةُ بةاقٌ     جًَهٌ ثتُو يُ ػًهاسٍ دَسووٕبىو بُ ثشَْظً
  ُ نةُ  -ٍ دابةشِإ   ػًَىاصَناٌْ ٖضسٍ دَسووْٓاطاُْ دًا بىَوَ، ُّٖ وَثؼت طىآ خظةتين سواْطة

درواس بىو ًَُٖؽ طُسجنٌ تا سِادَيُى ػًَتاُْ و سواَيةُتٌ    -دَدا ثآ ػًهاسٍ دَسووٕ ئًضًُْإ 
نًَو يُو سصطاس نُساٍُْ نُ دَسووْٓاطةٌ ْةىيٌَ ثًَؼةهُؾ بةُ َشؤظايةُتٌ      بؤ فشؤيذ وَنى يُ

دا طةةُسٍ َُٖيةةذا نةةُ بةةاقٌ قىتاخباْةةُ  نةةشدووَ. ) دَسووْؼةةًهاسٍ يةةُ ئةةُو قؤْاخةةُ نىستةةُ
دَسووْٓاطًُناًْؽ تًًَذا ٖاتُٓ ئاساوَ ؛ ُٖس بُّ ٖؤيُؾ َاوَيُنٌ خاياْذ تا دًاواصيًُناٌْ 

يُ و ُٖسوَٖا بؤ ديرتاْةًؽ سووٕ   يُْطشاٌْ ئُّ تًؤسيًُ ْىآدَسووْؼًهاسٍ و دَسووْٓاطٌ بؤ ي
 بًَتُوَ (. 
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َٔ سم و تىوسٍَ يُ بُساَبُس دَسووْؼًهاسٍ يةُّ خىيةُ دوايًاْةُدا، ُٖوَيةذاًَْهٌ      بُساٍ
يإ سَت نشدُْوٍَ ئاطايٌ يُ بُسبُطةتُناٌْ بةُسدَّ َةشؤظ. بةُ      بُسَْطاساُْيُ بؤ يُ ْاو بشدٕ

ٍ ديهُ ئُواٍُْ ن وتُيُنٌ  دا ضُواػةُٕ، ٖةُوَيًإ داوَ تةا ٖؤنةاسٍ      ُ يُ طٍَُ دَسووْؼةًهاس
 يُ ْاو بُسٕ.  (طُباسَت بُ طشوػ  َشؤظ)ئاطايٌ 

طُسَسِاٍ ئَُُؾ، يُ سَُْٖذٍ طىَبؤيُ فُسُْٖطًًُناُْوَ، يُ دؤخٌ ئًظتاٍ دابشِإ يةُ  
اوى طايسيَهٌ بُ تايبُت يُ ويٍَُٓ فشؤيذدا وَنى بيُنإ، دَسووْؼًهاسٍ ) ُ طىُْٓتٌدَطُآلت

( بىوتُ طةُْتُسيَو  ٍ سَوػتُُْذياتٌ قؤْاخٌ ظًهتؤسياسيؼٌ و سووَُت دسر و بؤسروا و ثًَشَو
بؤ تشغ و سقًَهٌ بآ ٖؤ يُ دَطُآلت. صؤسيٍُٓ ئةُو َاَؤطةتاياُْ نةُ خةُسيَهٌ وتٓةُوٍَ      
دَسووْؼًهاسٍ بُو نُطاُْ بىوٕ نُ ْاضاسٕ واُْطةُيًَو يُطةُس ئةُّ تًةؤسَ خبةىيَٓٔ ) وَنةى       
خىيَٓذناساٌْ قؤْاخٌ يًظاْع يُ ئادابٌ دَسووْٓاطٌ و صاْظتُ نؤَُآليُتًًةُنإ و ٖةُسوَٖا   
قىتابًاٌْ ثُمياْطاناٌْ ريٓباػٌ و طشويظُ تُْذسوطتًًُنإ(، يُطٍَُ ًَٖضٍ ئُّ سم و تىاْةاٍ  

ناّ يةُ    نُ يُ نُتىاسدا ًٖض-يإ ُٖيُ. يُ ٖؤػٌ ئُو خىيَٓذناساُْدا  دَسنُوتُٓدا ئاػٓايُتٌ
بُسَُُٖناٌْ فشؤيذ، يإ باقٌ ْىوطُسَ دَسووْؼًهاسَناًْإ ُْخىيٓذووَتةُوَ، بةُآلّ دَيًٓةإ    
يُوٍَ نُ دَسووْؼًهاسٍ دَْاطٔ و بَُيطُطُيًَهٌ نًَُؽ بؤ طُداْذٌْ ئُّ ثشِوثاطُْذَيإ بُ 

 0خؤ دَسخظتُٓ. (ُٖيًَو بؤ)ئُّ سقُ ئاَادَيُ و ضاوَسِواٌْ  -دَطتُوَيُ
يُ دَسووْؼةًهاسٍ )وَنةى ٖؤنةاسيَهٌ وَبةري ًَٖٓةُسٍ ئُويذيًةُتٌ       ئُّ دوو ضُػُٓ سقُ 

دا  نُتىاس، ُٖسوَٖا وَنى ويَٓاٍ دَطُآلت(، يُ سواْطٍُ بضؤصيٓاطٌ دَسووْةُوَ يُطةٍَُ يةُنرت   
ثًَىَْذيًإ ُٖيُ، ضىْهُ دَطُآلت بًضًَُهٌ طُسنًَؽ و بُ ًَٖضَ يُ ئُويذيًُتٌ و يُ قؤْاخٌ 

هَُرتئ ػًَىٍَ َؤَهني يُ سيَطٍُ دَطُآلتٌ دايو و باونُوَ َٓذاَيًؼذا ئُويذيًُتٌ بُ َىس
بشَوٍ دَسووْؼًهاسٍ، يُّ سيَطُيُوَ سقٌ ئُوناطاُْ  بؤَإ دَسدَنُوآ. ئَُيبُت طُداْذٌْ بآ

َُٖيذَطتًَٓآ نُ در بُّ سَتهشدُْوَيُٕ، ضىْهُ يُّ ػًَىَ طةُداْذُْدا بُنةَُيو وَسطةشتٔ يةُ     
اناًْإ فُػةٍُ دًََٖٓةآ و ئَُةُؾ سووٕ دَبًَتةُوَ نةُ      ريوسِِِئُْذيَؼُناٌْ ػًهاسٍ دَسووٕ، ب

درايةةُتٌ نشدُْنةةُيإ بةةُ خىاطةةتًَهٌ سؤػةةٓبرياُْوَ ْةةُبىوَ، بطةةشَ يةةُ ُْخؤػةةًُ         
 ووًًُْناًْاُْوَ طُسضاوٍَ دَطشآ.دَس
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طُيةُنٌ  يُ نُتىاسدا ئُوٍَ ومتإ بُّ واتايُيةُ نةُ ْةُياسَناٌْ دَسووْؼةًهاسٍ يةُ سواْ     
يةُنٌ طةشيٓط دَنةُٕ و يةُ ئاناَةذا دَياْةُوآ بةُ        0#طىاطةتُٓوَ $دا ُْسيًًَٓىَ يُّ تًةؤسَ 

يُناٌْ خؤيإ، ْاوَسؤنٌ تُسشيف بهةُٕ،   ساظُنشدٌْ ئُّ تًؤسيًُ بُثًٌَ تًَطُيؼتُٓ طُسَتايٌ
يةةإ بةةُ طؼةةتًٌ بًدُْةةُ يوَ. بةةُّ َُبُطةةتُ، صؤس دةةُخت دَنُْةةُ طةةُس سواْطةةُ        

بؤ دوصيُٓوٍَ )ٌ دَنُٕ، سَوػتُناٌْ دَسووْؼًهاساُْنإ طُباسَت بُ َُيًٌ دٓظٌ و ضُثَُي
دَدَُْ بُس طاَيتُ و ضاو دَبشُِْ طؤسِاْهاسيًةُ ْاوَنًًةُناٌْ    (دَسَاٌْ ُْخؤػًُ دَسووًًُْنإ
يُ دوطةِ و نَُهةُسَوَناٌْ يةُ نةُتىاسدا بُطةتًًََٓهٌ بةؤ        ئُّ تًؤسَ )ُٖسضُْذ نُ طشَويَ 

 يَزَدإ بُ تُسشيف سَخظاْذووَ(.دس
  ُ ٍ يُو نايُطُيةٍُ فُسٖة دا، نةُ بابةُتٌ طةُسَنًٌ يًَهذاْةُوَناٌْ ئةُّ       ْطٌ دةَُاوَس

ثُسِتىونُ بىوَ دؤخُنُ تا ئُو سادَيٍُ نُ يُ ئاَارَنشدُْناٌْ طُسَوَدا ديةاسَ، خةشاخ يةإ    
قُتعٌ ًًُْ. صؤسيٍُٓ سؤػٓبريإ ٖةُويًَإ داوَ يةإ ويظةتىوياُْ نةُ بريوِسانةاٌْ فشؤيةذ يةُ        

َُرت طُسجنًإ بُيٍ ئُْذيَؼُوَيُ، بايُخ ُْدإ بُ فشؤيذ ْاوبضٌَ، بُآلّ بؤ ئُو صؤسيُٓيُ نُ ن
ديهةُ، ْةُ نةُّ بايُخرتيؼةُ      بُػًُاُْوَ ُْطشيٓطرتَ يُ طىٍَ ُْدإ بؤ ُٖس تًؤسٍ داُْسيَهٌ 

دَسووْٓاطٌ و صاْظتُنؤَُآليتًُنإ  (واٍُْ)يًٌَ. طُسَسِاٍ ئَُاُْؾ طىتُٓوٍَ ُٖسَ صياتشٍ 
دا يُطٍَُ ثُسَ ثًَذاٌْ فًَشنةاسٍ بةاآل،    ٌ فًَشناسٍ ثشِؤفًؼٓاٍَيُ ثشؤطشاَُ فًَشناسيًُناٌْ قؤْاخ

بُ تايبُت يُ صاْظتُ َشؤيٌ و نؤَُآليُتًًُناْذا بىوَتةُ ٖةؤٍ ئةُوٍَ طشووثًَهةٌ صيةاتشٍ      
خَُيو، يُ طٍَُ دَسووْؼًهاسيذا ئاػٓا بٔ تانى ناسَناًْإ باػرت ببُُْ سيَىَ يةإ َُعشيفةُيإ   

شيؼًإ يُ دًٗإ قىوَيرت بهُْةُوَ. ويَةشِاٍ صؤس بةىوٌْ بُسضةاوٍ     يُ خؤيإ و ئًذسانٌ بُسبآلوت
ٖؤطشٍ قبىوٍَ نُساُْ بؤ تًؤسٍ دَسووْؼًهاسٍ يُ دَيٍُ سابشدوو و يُ ئاناَةذا ٖاتٓةُ ئةاساٍ    

دَسووْؼًهاساُْ، ًَٖؼتُنُؾ ْاتىاْني ئُوَ بًًََني نُ دَسووْؼًهاسٍ  (فُسُْٖطٌ)خؤيَٓذُْوٍَ 
داسٍ يُ ئاوَٖا ثاَيجؼتًَو، واتُ ئاَادَ بىوٕ بؤ يًَهؤَيًُٓوَ يةُ  ييُْطشٍ صؤسٍ ُٖيُ. )بُٖشَ

ٍ $ديهةُ ناسيطةُسٍ    طُس درواسٍ خىاصَ ْاخىدئاطاٖاْةُنإ(. بةُ واتايةُنٌ     ٍ #طىاطةتُٓوَ
 ًْطُتًغ يُ طُس دَسووْؼًهاسيذا صؤستش بىوَ.

ُسِتىونةُدا. يةُ ػةىيًََٓهٌ    ئُّ دؤخُ ثًَىَْةذٍ بةُ طةُْتُسي  ضةَُهُوَ ُٖيةُ يةُّ ث      
بَُيطُّ ًَٖٓاوَتُوَ نُ تًَطُناٌْ ئًَُُ يُ دَسووْؼًهاسٍ، سووٕ نةُسَوٍَ ييةًَُْهٌ   2ديهُدا
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طشيٓطُ يُ فُسُْٖطُنَُإ و ُٖسوَٖا سووْهُسَوٍَ ْاتىاًًُْنًؼُ يُ طُس ساطت نشدُْوَدا، 
دَيةذا بةُ طةُس     -يُ طُػٍُ َشؤظ-ئُويؽ يُ ثاؾ ئُو طىسصٍَ نُ ئًذسانٌ دَسووْؼًهاسٍ 

ئًَُُدا. بُثًٌَ ئُّ ئًذسانُ، ًَذاُْ ريَشٍ ئُويذيًُتٌ ديرتإ و طؤسِإ َُٖيٓةُطشٍ  خؤػًفتُيٌ 
دُبشَ نؤَُآليُتًًُنإ يُ َُٖإ ناتٌ ْاطًُٓوٍَ وابظتُيٌ ئًَُةُ بةُ ديرتاْةُوَ، ئاَاجنةُ     
طُسَنًًُناٌْ طُػٍُ طؤصٍ تانٔ. ُٖوٍَ بؤ طُيؼ  بُّ ئاَاجنُ ٖؤناسيَهُ بؤًْطُساٌْ و ئُّ 

يةُ ة بةُ ئاطةاٌْ تُسةَُىٍ      #ئةاَيؤصٍ فُسٖةُْطٌ   $ ُؾ ة يإ فشؤيذ طؤتٌُْ ئُّ  ًْطُساًًْ
 ْانشٍَ، بُ آلّ تانًَو يإ فُسُْٖهًَو نُ يُ طُيَُتٌ بُٖشَداسبٌَ دَتىاٌْ بُسطٍُ بطشيَت.

يُ بُػُناٌْ ثًَؼىودا بًًُٓةإ نةُ ضُػةُٓ دؤاسودؤسَنةاٌْ سَفتةاسَ فُسُْٖطًًةُناٌْ       
وتين بُسطٍُ نُتىاس دَطشٕ ياخؤ ئُو بُسطُطشتُٓ ئاطةإ دَنةُٕ،   دَُاوَس، بُ سواَيُت دَسنُ
 تُْاُْتًؽ دَيبُُْ طُسَوَ.

 ٌ ديهةُ،    ئايا دَتىاْني ئَُُ بُ تايبُمتُْذٍ ئُو فُسُْٖطُ بضاْني، نُ بُثًٌَ ثًَىَسطةُيًَه
ضُْذإ تىاْاٍ تُسَُىيٌ نُتىاسٍ ًًُْ؟ بُ َُبُط  ثُسَثًَذاٌْ ئُّ ثشطةًاسَ بةؤ ئُوثةُسٍِ    

ًَىَ        طؤ ًًَٓٓةُ ئةاساوَ نةُ ئايةا ئةُّ ػة ساْهاسيًُ دَسووْؼهاسيًُنإ، دَتىاْني ئُّ ثشطةًاسَ ب
بُػذاسيًُ تُْذسوطتُ فُسُْٖطًاُْ نُ يُّ نًَٓبُدا باغ نشاوَ، يُ فُسُْٖطًَهذا نةُ بةُسِادٍ   
 فُسُْٖطٌ ئًَُُ ُْخؤؾ دَْىيَٓآ، بُساط  دَتىاٌَْ بىوٌْ ُٖبٌَ. بَُيطُ ًَٖضاوَتُوَ نُ قبىوٍَ

دا دَبًَتةُ   نؤََُيطُ، يُ قىوآليٌ دَسووٌْ تاى (رياٌْ فُسُْٖطٌ)نشدٌْ نُتىاس و ئُْذاَُتٌ 
طُسيَ  ئُوَْذَ صؤس ًًُْ نُ  ٖؤٍ يُصَتًَو، بُآلّ ئايا ًْاصَإ بُ تُوَٖىّ و خؤبًين و دَسووٕ

ذاسٍ ُْتىاْني يُ نؤََُيطٍُ ئَُشِؤدا بُػًَىَيُنٌ بةُسبآلو َةٌ بذَيٓةُ ريَةش نةُتىاس و بُػة      
ثشَْظةةًجٌ $نؤَُآليةةُتٌ،   بطاتةةُ ئةةُوٍَ نةةُ سَفتةةاسَ يُنجاسضةةُنُسَنإ نةةُ يُطةةُس  

 دا صاٍَ بٔ ؟ ساوَطتاوٕ  يُ فُسُْٖط#نُتىاس
 ))بُسِادٍَ ثًَىيظت(( واتُ تا  سادَيُى ؟

يُ بُػٌ دواتشدا ة نُ نؤتايٌ ثُسِتىونُنُيُ ة باطُنُ طُباسَت بُّ ثشطًاسَ دسيَةزَ ثةٌَ     
  باطهشدٌْ صياتش يُ طُس ئُّ ثشطًاسَ وُٖسوَٖا بُ َُبُط  طةُسجنذإ  دَوَئ. بُ َُبُط
طُباسَت بُ دَسنٌ ئًَُُ يُ بةاسوودؤخٌ طؼةتًٌ    -يُ بُػُناٌْ ثًَؼىودا-بُ بشِيَو دَييُت 

نؤََُيطٍُ ُْٖىونُيٌ، بُ دًًَُ نُ يُنًَو يُ وتاسَناٌْ داًًَْذ ويًٓهاتٌ دَسووْؼةًهاس يةُ   
نشايةُوَ يًَهبذَيٓةُوَ. يةُّ     دا بةالو  1950نُ يُ طايٌَ # و طايسٍخَُي$طُس واتاٍ صاساوٍَ 

ثُسِتىونُدا، ضُْذئ داس ئاَارَ نشاوَتُ بريوسِا دَسووْٓاطةاُْناٌْ ويًٓهةات، بةُآلّ ًَٖؼةتُ     



 

219 

ُْضىويُٓتُ طُس ئُْذيَؼُ نؤَُآليُتًًُنٍُ، ئُْذيَؼُيُى نُ خؤٍ يُ ْىوطشاوَناًْذا صؤس يُ 
بةُ بىيَشيًةُوَ    ،1950ؤََُيُ وتاسَ نىست ويًَذواُْناًْذا يُدَيةٍُ  طُسٍ ُْضىوَ، بُآلّ يُ ن

طُسٍ نًَؼايُ خاْىوٍ تًَشاَاْطُيًَو طُباسَت بُ بُسئُجناَُناٌْ بُ دذٍ طةشتين بشِيَةو يةُ    
ئُْذيَؼُ دَسووْؼًهاساُْنإ بؤ نؤََُيطُو طًاطُت )وسَْطُ بتىاْني ئَُُؾ بًًًََٔ نةُ ئةُّ   

ىوَ يُ سَفتاسٍ ئاطايٌ دَسووْؼًهاسَنإ( يةُ وتةاسٍ باطةهشاودا.    ناسٍَ ئُو صؤس بىيَشاُْتش ب
ويًٓهات ساطتُوخؤ دَسِواتُ طُس ئُّ ثشطًاسَ نُ خَُيو طايسٍ ضًُ و باسوودؤخٌ يُ بةاس بةؤ   

 طُػُ نشدٌْ ناَإُْ.
يُنٌ بٌَ  وتاسَنٍُ ويًٓهات يُ صؤسيٍُٓ ييُُْناُْوَ ًْؼاُْيُى يُ طادَ دَيٌ و سووداسٍ

ذايُ. ئُطُسضٌ ئُّ يواصيًُ تا سادَيُى يُ ْىوطًُٓنُيذا قُسَبىو دَبُٓوَ، ضةىْهُ  ثُسدٍَ تًَ
ًَةضَوَ          ئُو يُ طُسَتاٍ وتاسَنٍُ ًَُنةٍُ خؤيةذا، بةُآلّ بةُ ٖةَُإ ٖ ٌَ بُ طةادَ دي دإ دَْ

دًًََََٓتُوَ ضىْهُ يُ دإ ْإ بُ سووداسيُنٍُ، خؤٍ دَبىيَشٍَ. ويًٓهات دَيًٓايُ نةُ ٖةضسٍ   
اُْ دَتىاٌَْ نًَؼُ طُسَنًًُناٌْ ضًًُتٌ طًاطةُت يًَهذاتةُوَ و يةُ نةُتىاسدا     دَسووْؼًهاس

دَتىاٌَْ ))خَُيو طايسٍ(( ثًَٓاطُبهات. بُجمؤسَ وتاسٍ باطةهشاو بُػةًَىَيُنٌ تايبةُت يةُ     
ًَٓاٌْ بةُ          ًَٓاٌْ دَسووْؼةًهاسٍ ة ُٖسضةُْذَ بةُناسٖ ًَؼُ دَدوٍَ نةُ يةُ بةُناسٖ ُْٖذيَو ن

ىَنٍُ ويًٓهات ضىاسضًَىَيُى يُ بُطتًًََٓهٌ دياسيهشاو دَطشيَتةُوَ ة   ػًَىَيُنٌ صياتش يُ ػًَ
 بى فاّ نشدٌْ نؤََُيطٍُ ئَُشِؤيًًُوَ، طُسضاوَ دَطشٍَ.

ويًٓهات يُ ثًَٓاطٍُ خَُيو طايسيذا دََيٌَ نُ نؤََُيطُيةُنٌ ثًَةو ٖةاتىوَ يةُ تىيَةزَ      
يَهٌ ئاطايًرتَ نةُ طةُيَُتٌ   تُْذسوطتُناٌْ )طُس ئاوَروو نشدُْوَيُنٌ يًَضاْاُْ يُ تُعبري

تةةاى بةةُثًٌَ ثًَةةىَسٍ ٖةةاوسِيٌَ يُطةةٍَُ طؤَةةَُيطادا بةةُساوسد دَنةةات(. َُبُطةة  ئةةُو يةةُ  
بىوُْ. بُثًٌَ واتةا ئاطةايًُناٌْ   # باَيل$))طُيَُت((، ُّٖ بؤ تاى و ًَُٖؽ بؤ نؤََُيطُ 

دا، ُٖسطًض #ىوٕباَيل ب$تاى ٖاو واتايُ يُ طٍَُ # طُيَُتٌ$ئُّ وػُطُيُ، وتين ئٍَُُ نُ 
ٌ $سووٕ نُسَوٍَ واتاٍ خَُيو طةايسٍ ًًْةُ. ضةَُهٌ     بةُ ٖةَُإ سادٍَ ضةَُهٌ    # بةاَيك

يُ، بُآلّ بُثًٌَ تًؤسٍ دَسووْؼًهاسٍ، دَييُتٌ ثًَٓاطُنٍُ ويًٓهات  ، طؼتًٌ#طُيَُت$
 ئَُُيُ نُ يُ نؤََُيطٍُ خَُيو طايسدا، بُ ػًَىَيُى يُ ػًَىَنإ خىاطتُناٌْ تاى دَخشيَتُ

سوو نُ تىاًْىوياُْ نًَؼُ طُسَنًًُناٌْ طُػٍُ طؤصٍ خؤيإ بُ ػًَىيُنٌ سَصايُت بُ خةؽ  
دا( سيَطُضةاسٍَ   ضاسَطُس بهُٕ. يُّ ثُسِتىونةُدا )و بُطؼةتًٌ يةُ بةؤ ضةىوٌْ ويًٓهةاتًؽ      

سَصايُت بُخؼٌ نًَؼُ ئاَارَ ثًَهشاوَنإ بشيَتني يةُ دادٕ ْةإ بةُ تًَهةَُيهشدٌْ دَيةُسِاونٌَ      
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دا نةُ يًْهةُّ تةا     يُ دؤساودؤسَنإ يُ ضىاسضةًَىٍَ ُْفظةًَو   يُطٍَُ و ثًَذاويظ وػؤنُنإ 
 سادَيو طُيؼتىوَتُ تًَو تُْشاوٍ.

بَُٓاَيُطةُيًَهٌ بةاؾ و   $بُ بشِواٍ ويًٓهات، وَٖا نُطاًَْو بُ ػًَىَيُنٌ طشوػ  يةُ  
ٌ  #ئاطايٌ ُٖيةُ نةُ تىاْايًةُ     دا ثُسوَسسدَ دَبٔ. ئُّ بؤضىوُْ يُطٍَُ ئُّ بشِوا بتُوَدا تةُباي

طشوػ  و صاتًًُناٌْ دايو و باونٌ ئاطايٌ )بُتايبُت دايو( ة بُثًٌَ وتةُ بُْاوباْطُنةٍُ    
تانى بتىأْ َٓةذاآلًَْهٌ تُْذسوطةت ثةُسوَسدَ    # بُسادٍَ ثًَىيظت باػُ$خىدٍ ويًٓهات ة  

طةُدا  بهُٕ. يُّ سووَػُوَ، ويًٓهات بؤ بةًَُٖضتشنشدٌْ َةُيًٌ خةَُيو طةايساُْ يةُ نؤَُيَ     
دُخت دَناتُ طُس ئٍَُُ نُ بُطتًَين ناسنشدٍ طشوػ  ئُّ دؤسَ بَُٓاَيُطُيُ دَبٌَ، بُبٌَ 

ثًؼتًىاٌْ بهشئَ نُ يةُ   (يُّ بىاسَدا)دَطت تًَىَسدإ ئاَادَ بهشيَت و دَبٌَ دايو و باونًَو 
ٌ ديةرتإ  ريشٍ طؤصٍ ثًَىيظت بؤ باسًَٖٓاٌْ َٓذاآلٕ بُ باػٌ، بُٖشَداس ُْبٔ، بُآلّ بُياسَُت

دَسَقُتٌ بًَٔ. يًْهُّ ئُوٍَ يُ طُس دُخت نشدُْناٌْ ويًٓهات دَتىاْني بًًًََني ئَُُيُ نُ 
ًَىَسَنةاٌْ         ًَىاصٍَ ثًؼًٓاسٍ دَنةات يةُّ بةىاسَوَ نةُ ثًؼةتًىاٌْ ضةًًُ و ث دَتىاْني ئُو ػ

 يُ ثًؼتًىاٌْ ناَإُْ بذَيُٓبُس باغ و يًَهذاُْوَ.   بُٖشَداسيَ 
بًَت، وتاسَنٍُ ويًٓهات يُّ سووَوَ بايُخذاسَ نُ ُٖوٍَ دَدا نًَؼةُنُ،   بُآلّ ُٖسضؤًَْو

بُسَوػتًَهٌ طادَ بُآلّ ٖضسٍ و بُ ػًهشدُْوَيُنٌ صياتشَوَ سووٕ بهاتُوَ، بُجمؤسَ نُ ئةُو  
دَتىاٌَْ بىوٌْ ُٖبٌَ و # باَيل$طُباسَت بُوٍَ نُ يُ ُٖس نؤََُيطُيُى دا   طشووثًَو تانٌ 

بؤ بُ بُسُّٖ طُيؼتين نؤََُيطُيُنٌ خةَُيو طةايس   طشووثًَةو يةُّ      ُٖسوَٖا ئَُُؾ، نُ
نُطاُْ ثًَىيظ ، َُصَُْ يًَذَدا. ويًٓهات بشِواٍ وايُ نُ تًُْا طُدٍ طٌ خَُيهٌ بةُسيتاًْا  

ديهٍُ خةَُيو ة    سظًَب دَنشئَ، بُآلّ ئُّ نًَُُٓيُ سَْطُ بتىاٌَْ طُدٍ بًظ  # باَيل$بُ 
ٔ $دإ ة خباتُ تُنٌ خؤٍ. َُبُطت يُ   #ْاسؤػٔ$نُ يُ دؤخًَهٌ  ئَُُيُنةُ ئةُوإ   # ْاسؤػة

بُٖشَداسْني، بةُآلّ ئُطةُس يُطةٍَُ طشووثًَهةٌ     # تىمخٌ خَُيو طايس$خؤيإ يُ باَيكٌ تُواو و 
ٌ    باَيل يةُ   دا نؤبهشيَُٓوَ، دَنُوُْ ريَش ناسيطُسٍ ئُوإ. ئُونات ئُّ نؤََُيةُ طةُدٍ ثةُجناي

َيكُنإ و ئُواٍُْ دربُ خَُيو طايسئ، و بَُٓايُى بؤ نةاس نةشدٍ   دَتىأْ صاٍَ بٔ بُ طُس ْابا
بًٓاتطُيٌ خَُيو طايساُْ ثًَو بًَٗٓٔ. )ئَُيبُت بُ بشَواٍ ويًٓهات ئُّ بًٓاتطُيةُ  ٖةُسطًض   

دا نُ خؤيإ َةُيًًَهٌ ئُسيًَاْةُيإ بةُ     ْاتىأْ بُ ػًَىَيُنٌ ناسيطُس بظُثًَُٓ طُسخَُيهًَو
 ًاتطُيًَو ًًُْ(. ثًَهُوَْاٌْ ئاوَٖا بٓ
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تةىمخٌ  $سَْطُ بُ صوويٌ ْاسَصايُتٌ يُ بُساَبُس ئَُُدا خؤٍ بٓةىيَينَ، ضةىْهُ ْةانشٍَ    
بُو سَوػتٍُ نُ ويًٓهات دََيًَت، واتُ بُ طُسرًََشيًُوَ يًَو بذسيَتُوَ و ئَُُ # خَُيو طايس

بًٓاتةُناٌْ  تىيَزَناٌْ نؤََُيطُ ْني نُ يُّ تىمخُ بةُسٖشَداسٕ بطةشَ فُسٖةُْطٌ طًاطةٌ و     
نؤََُيطُيُ نُ دَتىاْآ َُٖيطشٍ بآ. بُّ دؤخُػُوَ، ثًَىْذيٌ تاى يُطةٍَُ ئةُّ بًٓاتطُيةُ و    
بشيَو بُٖايرتٍ خَُيو طايساُْدا، بابُتًَهُ نُ ًَٖؼتُ دَبٌَ يًَهؤَيًُٓوٍَ يُ طُس بهشٍَ و بةُ  

يةةُ تةةاى  يُنةةٍُ بظةةُدًَٓذسٍَ. تُْاْةةُت ئُطةةُسيؽ طةةشَويَ  بَُيطةةُ ًٖٓاْةةُوَ طشيٓطايةةُتٌ
ٖاتةُ   تاى طُسضاوَيُنٌ بٓاخُيًًُ بؤ ثًَةو  (طشَويَتًًُ)خىاصاُْنٍُ ويًٓهات )نُبُثًٌَ ئُو 

طًاطًًُنإ  سَت نُيُٓوَ. ُٖسوَٖا ئُطُس تانُنإ يإ بًٓاتُ طًاطًًُنإ بهُيُٓ بٓاخٍُ 
ئةةُّ يًَهذاُْوَيةةُ، ئةةُّ ثشطةةًاسَ بةةُ ٖةةَُإ ًَٖةةضَوَ دًًََََٓتةةُوَ نةةُ ئايةةا يةةُ بًةةٓني و  

تىيَزَناٌْ نؤََُيطةُدا، دَتةىاْني ثًةُ يةإ     # باَيكٌ$يإ # طُيَُت$َُٖيظُْطاْذٌْ سادٍَ 
تُْضةًَبىوٌْ و بةاَيل بةىوٕ يةإ خةَُيو       (ثًُ يإ سادَيُ)سادَيُى دياسٍ بهُئ تا بُثًٌَ ئُو 

 طايس بىوٕ يا ُْبىوٌْ فُسُْٖطًَو بُطؼتًٌ دياسٍ بهُئ.  

تًَذَطُئ نُ بشِيَو يُ طشيٓطرتئ بًٓاتُناٌْ فُسٖةُْطٌ  يُ باطُناٌْ ئُّ ثُسِتىونُ وَٖا 
ًَشدسئَ نةُ ئةُّ بًٓاتطُيةُ تىاْةاٍ تًَهةُآلو بةىوٕ يةإ         دَُاوَسٍ يُّ سووَوَ بُ باَيل دَرَ
ًَىاصَناٌْ           ًَٓٔ. دةُخ  َةٔ بُطؼةتًٌ يةُ طةُس ػة نؤْرتؤَيٌ ُٖطتُنإ بةؤ تةاى دَسَخظة

ٌ ئُو نُطاٍُْ نُ خُسدًطُسٍ ًٖضًَو بىوَ، بُػًَىَيُى نُ طشووث# دَُاوَسٍ$فُسُْٖطٌ 
يُّ ئُصَىوْاُْ ْني، نُّ بًَت. يُو باطاٍُْ نُ يُّ ثُسِتىونُدا ًَٖضاوَتُ طؤسِآ، طُباسَت بةُ  

ئُو نُطاٍُْ نُ يُّ ػًَىاصَ فُسُْٖطًاْةُدا بُػةذاسٕ،   ػةتًَو    # طُيَُتٌ$يإ # باَيكٌ$
خُٓ نؤَُآليُتًًاٍُْ نُ بةُثًٌَ تًةؤسٍ   سووٕ دَبًَتُوَ؟ و ئايا )بُثًَضُواٍُْ صؤسيٍُٓ ئُو سَ

دَسووْؼًهاسٍ دَطريدسئَ و ُٖسوَٖا بُثًَضُواٍُْ بشِيَو يُو ػًَىَ سوآًْاٍُْ نةُ يةُ ًَْةىإ    
سؤػٓبرياٌْ ضُخ و يًرباٍَ دا بىوَتُ باونُ ة ُٖسدوونًإ ة يُ بُػٌ دواتشدا يًَهذَ دََةُوَ(    

ُ  $ئُو سادَيُ  دَتىاْني بًًََني نؤََُيطٍُ َؤديَشٕ يًْهُّ تا ، نةُ  #بٌَ ُْْطٌ و بةٌَ نًَُاطةًً
 بًَت؟   # بُسِادَ ثًىيظت باؾ$ (بُوتٍُ ويًٓهات)بُطؼتًٌ ػًاوٍ دانؤنٌ يًَهشدٕ بًَت يإ 
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 كآ طوةيي يةية؟
دا، 1980طًاطٌ بةُسيتاًْاٍ دَيةٍُ    يُنًَو يُ طىَسِاُْ ػاياٌْ طُسجنُنإ، يُ باسودوَخٌ

بةُس   1َُيٌ بُ ُٖطت و َُٖيىيَظ  ثاوَخنىاصاٍُْ نىيتىوسٍ يُ سيَضٍ ًَٖضَ طًاطًًُناْذا بىو.
يُ صياتش بىوٌْ سَخٍُٓ يًرباَيًضٌَ ْىٍَ يُو دَيُدا عادَمتإ بىو وَٖا بري بهُيُٓوَ نُ تةًُْا  

دابُصيين ثًَهٗاتٍُ سَوػتُُْذٍ وآلتُنَُإ يةإ  باَيٌ ساطتُ يُ طىَسَِثاُْ دىَساودىَسَناْذا بىَ 
دَصاْةٔ    دًٗإ ئاصيُتٌ دَطشٍَ.  ثاػإ بَُُ ساٖاتني نُ ئُو نُطاٍُْ، خىَيإ بُ باَيٌ ضةُخ 

سَوػتُُْذياتٌ طُسدَّ ةةة يةإ ْةُبىوٌْ سَوػةت ةةةة دَخُْةُ بةُس سَخٓةُ. ئةَُإ، بةُ          
ٍ درَ سَوػةتُُْذٍ قىتاخباْةٍُ ْةىٍَ    ػًَىَيُنٌ تايبُت يُ بُساَبُس ئُوَيذا نُ بُ ناسيطُس

يًرباَيًإ دَصاٌْ يُ صؤسيٍُٓ نايُ نىََُآليُتًًُناْذا، ْؤطتايزيا و سقًإ دَسدَبشٍِ و دَياْىت 
نُ تاْىثىٍَ نىَْرتوََيهُسَوٍَ نؤََُيطُ ثضشِاوَ و صؤسيٍُٓ يىوُْ ُْسيتًًُنإ سيَض و بةُٖاناٌْ  

تىاوَتةُوَ، يةإ يةُ     2يٌ ثشوَطشاَُناٌْ تاضةًَشَوَ ٖاوثًَىَْذيٌ نىََُآليُتٌ بُ تًين َُطًشا
ساظُطةُسإ،   سَػبًين طاسدٍ ئُودا يُخٌ بُطتىَ. ئُطُسضٌ ئُطُسٍ ئُوَ ُٖيُ، ُْٖذيَو يةُ  

سيؼُ و داٖاتُناٌْ ئُّ ثشوَطُيُ ببُُْوَ بىَ سووداوَ طًاطًًُناٌْ ضُْذ دَيٍُ سابةشدوو )بةُ   
ديهُ )نُ صوَستةش بشِوايةُنٌ     ناتذا نُطاًَْهٌبَُالوَ(، يُ َُٖإ  1979ػًُاُْوَ يُ طاَيٌ 

                                                           

ٕ    »وتاسيَهذا يُريَش ْاوٍ   باطُناٌْ ئُّ بُػُ يُ  ُْٖذِِيَو يُ 1 يةُ ْىَظةَُبًَشٍ    «بةإ خةىدٍ ثىَطةت َةىَديَشِ
يةُ صاْهةىٍَ سوَرٖةَُيتٌ يُْةذٕ،      «دَسووْؼًهاسٍ و ُٖسيٌَُ )نىيتىوسٍ( طؼ »نىَبىوُْوٍَ  دا ي1993ُ

 ثًَؼهُؾ نشا.
2- Margaret Thatcher ُ( طُسوَى وَصيشاٌْ بُسيتاًْا يُ سًضبةٌ َىسافضَنةاس يةُ    1925دايو بىوٍ  ) ي

افضَناسٍ بُ ئُطتىَ بةىو، سةضز   ئُو سيَبُسٍ سًضبٌ َىس . يُو َاوَيُدا نُ  1979- 1990ًَْىإ طاَيُناٌْ 
ُٖسضٌ صياتش ساطت خىاصاُْتش بىو. ئُو ويَشِاٍ بُ ثًَؼُوَ بشدٌْ طًاطُتٌ خىطىوطةٌ نشدْةُوٍَ بةُسباَلو يةُ     
طُْعُت و نايٍُ ناسَ نىَََُييُتًًُناْذا، صؤسيٍُٓ ئًدتًاساتٌ دَصطا ئًذشايًُ ْاوضُيًُناٌْ نُّ نةشدَوَ.  

َسِاٍ ْشخٌ طُدٍ ثُجنايٌ بًَهاسٍ يُ بُسيتاًْادا، خاتىو تاضًَش ديظإ بةىو  ، طُس1983يُ َُٖيبزاسدٌْ طاَيٌ 
بُ طُسوَى وَصيشاٌْ ئُّ وَيتُ و ئُّ طُسنُوتُٓؾ تا سادَيُى يُ ثًَٓاوٍ َُٖيدشاْذٌْ ُٖطة  ْاطًىْايًظة    

   دوسِطةُناٌْ  دا بُ ٖىٍَ خاوَْةذاسيَ 1982يُ بُسيتاًْاٍ ثاؾ ػُسٍِ دَ سُوتُيٌ يُطٍَُ ئاسراْتني يُ طاَيٌ 
دا بةىَ  1987َايىًْاغ )نُ ئًٓطًًضيًُنإ فىَنًُيُْذيإ ثٌَ دَطىت(َوَ بةىو. ئةُو يةُ َُٖيبةزاسدٌْ طةاَيٌ      

ًَش، بةُٖىٍَ طًاطةُتُ            طًََُٗني داسٍ بُسدَواّ بةىو بةُ طةُسَوى وَصيشاْةٌ بةُسيتاًْا. ْةُياساٌْ خةاتىو تاضة
 .«ٌ صسآ ثؤآل دايه »طُسطُختاُْناًًُْوَ صؤسيٍُٓ نات ْاويإ دَْا 
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ئانادميًًإ ُٖيُ( ئُّ باسودوَخُ بُ تاصَتشئ ةةة ُْ، طُستشئ ةةة قىَْاخٌ ثشوَطُيُى دَصاْةٔ  
و نىََُآليُتًًُناٌْ َؤديَشًْتٍُ طةُسَايُداساُْوَ طُسضةاوَ    نُ يُ صاتٌ ثًَىَْذيًُ ئابىوسٍ 

ٍُ نةُ يةُ ييةُٕ طىَطةًاٍ ةةةة دميةىَنشات و       دَطشٍَ. سُقًكةُتٌ صؤسيٓةٍُ ئةُو سَخُٓطُية    
و نؤََُيطةُدا   َاسنظًظتُناُْوَ ئاساطتٍُ ثًَىَْذيًُناٌْ باصاسِ و ناسيطُسٍ يُطُس نىيتىوس 

 دَنشا ئًَظتُ يُّ سواْطُيُوَ بُ تُواوٍَ طُدًَٓذساوَ.
ّ ًَْةى  ئَُُ بُّ واتايُ ًًُْ نُ سَػبًٓاٌْ باَيٌ ساطت يُّ ًَْىاُْدا بًَةذَْط بةىوبٔ، بةُآل   

يًرباَيُنإ يُ ُٖسا و باْطُػُناًْاْذا طُباسَت بُ باسودوَخٌ سَوػتُُْذٍ نؤََُيطُ صؤسيٍُٓ 
و دَياُْوٍَ بًاخنُْةُ سٍَ.    نات ئُو صوَسيُٓيٍُ نُ ثًًَإ وايُ ثًَشَوٍ سَوػ  دَنُُْ بُسدَْط

ُيُى دَْاَيًَٓٔ يُناٌْ باَيٌ ضُخ صؤسيٍُٓ نات يُ تىاُْوٍَ وَٖا صؤسيٓ سَخُٓطشَ نؤَُآليُتٌ
باغ يُ ُْبىوٌْ بُٖا )سَوػتُُْذيُنإ( يُ بَُٓاٍ طةُسَايُداسٍ   –ديهُ  بُ واتايُنٌ  –و 

دوايذا دَنُٕ؛ يُ ساَيًَهذا ساطتًًُنإ، صؤسيُٓيإ بشِوايإ وايُ نةُ سَوػةتُُْذياتٌ ضةانُ و    
وَخًَهٌ ْاناسادايُ. ٖاوبُؾ يُ ًَْىإ تىيَزَناٌْ نؤََُيطُدا ُٖيُ و يُ ْاو ُْضىوَ، بطشَ يُ د

سًضبٌ نشيَهاسيؽ تا ئُو سادَيُ خىٍَ خظتىوَتُ ْاو ئُّ نًَؼُيُوَ، دَبىايُ ئةُّ دةَُاوَسٍ   
بىوُْ دوثات ناتُوَ، ئُطُس خىاصياسٍ ثًَهةُوَ ْةاٌْ دَوَيةُتًَهني بةُثًٌَ دَْطةذاٌْ خةَُيو،       

 ُ بآ. ٖةُس ضُػةُٓ   ئُونات دَبٌَ بشِواَإ بُ بُسدَواّ بىوٌْ ُْصانُتٌ سَوػتُُْذٍ خَُيو ٖة
طُس دَُاوَسٍ بىوٕ بًَت ةةة   يُ باَيٌ ضُخ و   يةُ   طًاطُتًَهٌ دسيَزخايُٕ نُ بَُٓاٍ يُ 

باَيٌ ساطتذا ةةة بُ ْاضاس دَبٌَ طشف  تىاُْوٍَ سَوػتُُْذٍ تًُْا خباتُ طُس نًَُُٓيُى يإ 
        ُ ئةايني   ثشوَطُيُنٌ دَسُٖطةت يةُ سهىوَةُت يةإ نىيتةىوسدا. يةُ دَوسَ و صََاًَْهةذا نة

ئًعتًباسٍ يٍ خَُيو نُّ بىوَتُوَ؛ ْاتىاْني بُّ بىَضىوُْوَ نُ خَُيو طىْاباسٕ و دَبةٌَ داواٍ  
ٍَ بني. بُّ ساَيةُؾ، بةُو دةَىسٍَ نةُ باطةٌ يُطةُس دَنةُّ، ئَُةُ          يًَدىَػبىوٕ بهُٕ طُسقا

ى طىتةاسٍ  بىَضىوًَْهُ نُ يًَهىََيًُٓوَ )نىيتىوسيًُناْذا( دَسووْؼًهاسيًُنإ خظتىوياُْتُ ًَْ
طًاطًًُوَ. ئاواؾ ْابٌَ ئَُُ بيبَ بُ َايٍُ طُسطىوسَِإ نُ ئُجناَُناٌْ ئُّ يًَهىََيًُٓواُْ 

 طُسجنًَهًإ ثٌَ ْادسٍَ.
ئَُُ بىو نُ ُٖس دىَسَ ػًهاسيًُى يُ طُس  1980ئَُيبُت يُنًَو يُ داٖاتُناٌْ دَيٍُ 

دوو بةةاَيٌ ساطةةت و ضةةُخ،  َُٖيؤيَظةةتُ طًاطةةًًُنإ، و دابُػةةهشدٌْ ئةةُّ َُٖيىيَظةةتاُْ بةةُ
ُْٖىونُؾ َىْاقُػٍُ يُطُسَ، يإ يًْهُّ دَتىاْني بًًََني نُ ًَٖضَ طًاطًًُنإ ًَٖٓذَ صوَس و 

ديهةُ يةُ َُٖيىيَظةتُناًْإ ةةةة صوَستةش يُطةُس         دىَساودىَس بىوُْ نُ دَبىايُ سَُْٖذطُيًَهٌ
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ني يُطةُس بىَضةىوٕ و طُآلَيةُ    بَُٓاٍ بابُتطُيًَهٌ تايبُت ةةة يُبُسضاو بطريدسايُ تةا بتةىاْ  
طًاطًًُناًْإ قظُ بهُئ. ئَُيبُت ثىََيني بُْذٍ ضُخ و ساطت ًَٖؼتُنُؾ يُ ُْٖةذيَو يةُ   

)وتاسْىوطةةٌ سوَرْاَةةٍُ  1صوَسٍ ُٖيةةُ. َالْةةٌ فًًًةةجع  نايةةُ طةةىُْٓتًًُناْذا بايةةُخًَهٌ
سَوػتُُْذٍ طؼتًٌ ئابضيَشظًَش، نُ بُ قظُ طىوسيًُوَ يُ َىْاقؼُناٌْ ئُّ دوايًاُْدا يُطُس 

بُػذاسٍ نشدووَ( طىتٌُْ، باَيٌ ضُخ دَيُوٍَ بُسثشطًاسَتًًًُ سَوػةتُُْذيًُنإ ديظةاُْوَ   
    ُ يةُ دَوَيةُتٌ ئاطةايؽ)سفاَ(دا      خباتُ ئُطتىٍَ دَوَيُت )بُسضةاوتشئ يىوْةٍُ ئةُّ طًاطةُت

طًاسَتًًًُ دَبًٓذسٍَ( و باَيٌ ساطتًؽ بُ ػىيَين ئُوَوَيُ نُ ديظإ دُخت بهاتُ طُس بُسثش
 سَوػتُُْذيًُنإ ةةة بُ تايبُت بُسثشطًاسَتًًًُ بَُٓاَيُيًُنإ.

ُ    2سوَبًَشت ًٖىوص ثُسِتىونةُ دوايًُنُيةذا طةُباسَت بةُ       نُ سَخٓةُطشيَهٌ  ٖىُْسيًةُ ية
باسودوَخٌ سَوػتُُْذٍ نؤََُيطٍُ ئَُُسيها، يُ ًَْىإ دوو ػًَىاصٍ سَٖاخىاصٍ سَوػتُُْذيذا 

ا سادَيُى يُطٍَُ ثىَئًَ بُْذٍ ضُخ و ساطتذا يُى دَطشيَتُوَ. ئةُو؛ ئةُّ   دًاواصٍ داْاوَ نُ ت
يُ #. ثُسوَساُْ طًظتُّ خىاصٍ ًْؼتُإ$و # طًظتُّ خىاصٍ طًاطٌ)$دوو بًَضٍُُ ْاو ْاوَ 

يُنَُني داس يُ ساثىَستةُ دةذٍ و سيَةو و ثًَهةُناٌْ     # خىاصٍ  طًاطٌ طًظتُّ$بُسيتاًْادا، 
دا ثًَُةإ  1980يةُ دَيةٍُ   # ضةُثٌ وسِو نةًَر  $ديةاسدٍَ    باسَت بُبآلظىَنُ طُسقاَيُنإ طُ

ْاطًَٓشا. بُ ضاوثىَػٌ نشدٕ يٍَُُ نُ ئُّ ساثىَستاْةُ تةا   سادَيةُى ساطةت بةٔ، ًْطةُساٌْ       
دىَساودىَسَنةاٌْ،    طُباسَت بُ طُثاْذٌْ دوَطُاٍُْ ثشَْظًجُناٌْ سَٖا خىاصٍ نُ يُ ػةًَىاصَ 

وَنُيًُوَ طُسضاوَيإ طشتبةىو، يةُ دوايًةذا تُػةٍُُْ نةشدَ      خىاصيٌ ئَُشِ ػُسِ يُ درٍ بًٓات
دًاواصيةإ   3صؤسيٍُٓ سوَرْاَُواْإ و ئُو نُطايُتًًاٍُْ نُ سواْطُطةُيًَهٌ طًاطةٌ تةُواو   

 ُٖبىو.
يُ ثًَىَْذيًإ بُ ئَُُسيهاوَ #طًظتُخمىاصٍ طًاطٌ$صوَسيَو يُبُسضاوتشئ يىوُْناٌْ ئُّ 

دَتةىاْني بًًَٗٓٓةُوَ. ئَُيبةُت      بُسيتاًًُْناٌْ ُٖس ئُّ دياسدَيُ  ُٖيُ، بُآلّ بشِيَو يُ ػًَىاصَ
ثًَؼهُؾ نشدٌْ ُٖس ثًَشطتًَو يُّ دياسدَيُ، واتُ ضىوُْ ثًَؼةىاصٍ َؼةتىَشَِوَ. نُطةاًَْو    

                                                           

1- Melanie Philips 

2- Robert Hughes 

َالٌْ فًًًجع و ٖاوناسَنٍُ يُ سوَرْاٍَُ ئابضيَشظًَشدا  يُو سوَرْاَُوإ و نُطايُتًًاُْ، دَتىاْني ديظاُْوَ -3
ػُوم واتُ طامئًَ ٖاطًَشت نُ يُ ًََزَوَ بُ  –نُ بىَ طًََُٗني داس يُّ ثُسِتىونُدا ْاوٍ دًََِٖٓ  –ْاوببُئ 

 #.خىاصٍ طًاطٌ طًظتُّ$و سقُوَ خُسيهٌ تىََاسٍ سووداوَناُْ طُباسَت بُ 
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ٌ   طًظةتُّ $سَْطُ ئَُُيإ ثٌَ قبىوٍَ بًَت نُ  يةُ بشِيَةو يةُ بُطةتًَُٓناْذا     # خةىاصٍ طًاطة
سيَهٌ دياسيهشاوٍ وَنى تايبُمتُْةذٍ، بةؤ ثًَٓاطةُ ْانةُٕ. يةُ      ًَُٖٓسَ، بُآلّ ًٖض سَفتا طشفت

وَٖا وتُصايُى ْني و   ديهُ يُ سَخُٓطشَ نىيتىوسيًُنإ يُ بُٓسَِتذا قايٌ بُ بُساَبُسدا بشِيَهٌ 
بُ ئىطتىوسَيُنٌ باوى طايساُْ، يإ داسِيَزساو يُ ييُٕ بةاَيٌ ساطةت يةإ بةُ يىوُْيةُى يةُ       

. بُّ ٖىَيُؾ، تُْاُْت بُناسًَٖٓاٌْ وَٖا صاساوَيةُى يةُ باطةُنُدا    ٍ دَصأْ#صٍ نشدٕ قظُ$
طاص بًَت. )يُ ئَُُسيهادا( ثُسِتىونُنٍُ ًٖىوص؛ فُسُْٖطٌ طًُيٌ و بٓاػةت،   دَتىاٌَْ طشفت

يُنَُذا ًَٖشػةًَهُ   نُسَناًْذا، يُ ثًٍُ ُّٖ يُ سواْطٍُ ٖاوسِايإ و ًَُٖؽ يُ سواْطٍُ سَت
َييُُْ، ضىوْهُ ديظةإ   ، بُآلّ يُ نُتىاسدا ثُسِتىونًَهٌ بٌ#اطٌخىاصٍ طً طًظتُّ$بىَ طُس 

ةةة نُ يُ طُسدٌََ طةُسوَى نىََةاسٍ   # ثُسوَساُْ طًظتُّ خىاصٍ ًْؼتُإ$دَسِواتُوَ طُسٍ 
ُ  طًظتُ$و دواتشيؼذا يُ ئَُُسيهادا طُقاَطري بىو.   1سَيطإ # ّ خىاصٍ ًْؼتُإ ثُسوَساْة

ػىَسباٍ تًَهٍَُ  و ًًََٖٓر ًَُٖٓس و يًَذاٌْ $ضًَُهذا، بشيَتًًُ يُ بُثًٌَ ثًَٓاطُنٍُ ًٖىوص يُ بًَ
ٖاودٓع خىاصإ، سَطُصثُسط  تا سادَيُى ئاػةهاس و دةَُاوَسٍ بةىوًَْهٌ دََةاس طشراْةُ      

ثًَىيظ  بُ ًَٖشؾ بشدْةُ بةىَ   # خىاصٍ طًظتُّ$ًَٖىوص ئاَارَؾ دَنا نُ ُٖس دوو ػًَىاصٍ #
سهىوَُت وَنى طىتاسيَهٌ يُخىَطش نُ يُ ضىاسضًَىَيذا،   طُس ُٖسيٌَُ طؼتًٌ و سهىوَُت؛

ثشوَطٍُ خَُيو طايسٍ دَتىاٌَْ باػرت بٌَ و بُٖانإ بُ ػًَىَيُنٌ ئُقآلًْرت قظُ يةإ يُطةُس   
ثُسواساُْوَ،  طًاطٌ و ًْؼتُإ# خىاصٍ طًظتُّ$بهشٍَ. بُ ٖىٍَ دَطُآلتٌ ثًَذاويظتًًُناٌْ 

بةُدطىَاٌْ طةُيًَهٌ ثاساْىويةايٌ و تًَهُآلويًةُنٌ ْةاخىَؾ      وتى ويَز دَنُويَتُ ريَةش سنًَفةٌ   
ثًَذاطشٍ يُ بُس ثُيَاسنُوتٔ و بشِواٍ ثتُو بةُ ثانايةُتٌ، باطةُنُ سواَيةُتًَهٌ ْاخؤػةٌ       يُ

 دَطشيَتُ خؤٍ.
    ُ ُ   بُ وتٍُ ًٖىوص ئُّ دوودىَسَ ُٖجناسداْاُْ، يةُ ٖةَُإ ناتًؼةذا نة صَقةٌ ثًَهةُوَ     بة

ظتٌَُ خاوئَ خةىاصٍ سَوػةتُُْذٍ )يةإ ثًىَسيتاًْظةِ( يةُوَ      دًاواصٕ، ُٖسدوونًإ يُ طً
ٖىُْس ةةة واتةُ ئةُو نايُيةُ نةُ ًٖةىوص يةُ ثُِستىونُنُيةذا          طُسضاوَ دَطشٍَ. طُباسَت بُ

خىاصإ خىاصياسٍ بُسَُٖطُيًَهٌ بُسصنُسَوَ بةىوٕ.   ساطتُوخىَ يًَهذاُْوٍَ يُطُس دَنا، ثاى
ُْذيًُ َُعُٓويًُ باػُناٌْ بٓىيَينَ و يُ بُسدَْطُناًْذا بُ بشِواٍ ئُوإ، ٖىُْس دَبٌَ تايبُمت

بةةًَُٖضتشٍ بهةةات. دواتةةش بةةُٖىٍَ ناسيطةةُسٍ قىتاخباْةةٍُ سوََاْتًهةةُوَ، ئةةُّ ثًَىيظةةتًًُ  
                                                           

1- Ronald Reagan  ٍ1989(، طُسوَى نىََاسٍ ئَُُسيها يةُ ًَْةىإ طةاَيُناٌْ    1911)يُ دايو بىو-
1981. 



 

229 

 َُعُٓويًُ، تا سادَيُى بىوَ ثًَىيظتًًُنٌ دَسَاٌْ. 
ٌ  $يُو بىَضىوُْدا نُ ًٖةىوص ْةاوٍ    ىَ يًَةذٌََْ،   بةىَ تةاى و   بة    # طُفظةُتٍُ دَسَةاْ

نؤََُيطُ، ٖىُْس دَبٌَ ناسنشديَهٌ دَسَاٌْ ُٖبٌَ. بُّ دةىَسَ يةُ سواْطةٍُ سيَفىسًََظةتاٌْ     
نىََُآليُتًًُنإ وَنى سَطُصثُسطة  و ْابُسابةُسٍ دٓظةٌ      طًاطًًُوَ، ٖىُْس دَبٌَ ئافُتُ

ْطةٍُ  ْؼًًَٓهًإ بىَ بذوَصيَتُوَ. يةُ سوا  بذؤصيَتُوَو ًَٖشؾ بُسيَتُ طُسيإ و )يُ ئاناَذا( دٌَ
ثُسوَسدا، ٖىُْس دَبٌَ َىسنٌَ دسوط  بًَٓتُ طُس بُٖا طؼتًًًُنإ و  سيفىَسًَظتاٌْ ًْؼتُإ

ياسَُتٌ بذا بَى صيٓذوو نشدُْوٍَ تُعةُٖىدٍ سَوػةتُُْذٍ بةُسٍَ ْةىٍَ يةُ بُساَبةُس ئةُّ        
ًَىاصَ         بُٖاطُيُدا. ًٖىوص يُ سواْطُيةُنٌ ًْظةيب باوَِساْةُوَ سَخٓةُ ئاساطةتٍُ ئةُّ دوو ػة

ًَُُ ْانات. ئُو بَُيطُطُيًَو بىَ طُداْذٌْ يًَضاْني و ضىَْايُتٌ يُ ٖىُْسداو )ُٖسوَٖا( طًظت
يُ درٍ ئُويُويُتٌ ْاوَسِوَنٌ طًاطٌ يُ بُسَُٖةُ ٖىُْسيًُناْةذا دًًَََٖٓتةُوَ و ييةُْطشٍ     
 طُسبُخىَيٌ ُٖسيٌَُ دىآًْاطاُْيُ، ُٖسضُْذ نُ يًْهُّ ثاػإ ئٍَُُ بىَ سووٕ دَبًَتُوَ نُ

 ئُّ طُسبُخىَيًُ سَٖاًًُْ ٖىُْسيؽ دَييُتطُيًَهٌ طًاطٌ ُٖيُ.
ٌ $يُ يًَهذاُْوَنٍُ ًٖىوص )طةُباسَت بةُ    ٕ  #( طًظةتَُ ثُسوَساْةُ(   طًاطةٌ و ًْؼةتُا

دَتىاْني تُوطًفًَهٌ دَسووْؼًهاساُْ طُباسَت بُّ دوو ػًَىاصَ دسوطةتهاسيًُ سَوػةتُُْذيًُ   
ُ طُس يًَهضىويًُ بَُٓايًُناًْإ. دَتىاْني ُٖسدوو بًًَُٓٓ ئاساوَ نُ ُٖسوَٖا دُختًؽ دَنات

بةضاْني.  # بإ خةىد $ئُّ ػًَىاصاُْ بُ ًْؼاٍُْ ُْخىَػٌ ثًَهٗاتُ طظت و تًَهٍَُ ُْنشاوَناٌْ 
ُٖيُ، ثُسْظًجطُيًَهٌ تُواو دَسووٌْ نةشاوٍ ًًْةُ   # ُْصًََهٌ$ُْفظٌ ئُو تانٍُ نُ وَٖا 

بىَيُؾ ْاتىاٌَْ يُطٍَُ درواسيًُناٌْ نُتىاس، بةُ   نُ ببُٓ بَُٓايُى بىَ طُقاَطريٍ ئُو و ُٖس
وًْإ سووبُسوو بًَتةُوَ. وَٖةا نُطةًَو بةىَ       ػًَىَيُنٌ سيَو و ثًَو و يُ َُٖإ ناتًؼذا ُْسّ

ئُوٍَ ُٖطت بها رياٌْ يُ ضىَْايُتًًُنٌ سَوػتُُْذٍ بُٖشَداسَ، بُْاضاس دَبةٌَ َةٌ بذاتةُ    
ُس ػةتًَو سيَطُضةاسَيُنًًإ ُٖيةُ، بةُآلّ بةُ      ريَش ُْسيت و عىسفطُيًَهٌ سَٖةا نةُ بةىَ ٖة    

ػًَؤَيُنٌ ًَٖضَنٌ وػو و تىستٔ. ناتًَو دَصاٌَْ نُ ديرتإ ُْسيتُ باوَسِثًَهشاوَناٌْ ئةُويإ  
ْاوَتُ ريَش ثٌَ، ثىتاْظًُيٌ طُوسٍَ ػُسَِْطًضيًُنٌ ْابُسدَواّ تًًَذا دَسدَنُوآ، يُ ساَيًَهذا 

 ٍَ نُ خىدٍ ئُويؽ يُ ئُّ ُْسيت و عىسفاُْ يٍ داوَ.ُٖسطًض ئُّ ُٖطتٍُ بىَ تُسَُىٍ ْانش
 

 :طسفتةكاني ثَوست ًَودَيسى
ئُّ )نُطايُتًًٍُ نُ ثًَؼرت ثُطُٓإ نشد( ثًَؼرتيؽ يُ ْىوطشاوَ دَسووْؼةًهاسيًُناْذا  
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يًَهذاْةةُوٍَ يُطةةُس نةةشاوَ، ٖةةُّ يةةُ دَقةةُ بايًًًٓةةُنإ و ٖةةًَُؽ يةةُ خىيَٓذْةةُوَ       
# قىتاخباْةةٍُ فشاْهفةةىَست$هىََيًُٓوَطةةُيًَو نةةُ يًَهىََيةةُساٌْ نىََُآليُتًًُناْةةذا وَنةةى )يًَ

ُ    1#خىاص نُطايُتٌ دَطُآلت$طُباسَت بُ(  تُؤطةًفٌ    ئُجناًَإ داوَ ئًَظةتُؾ بُدًًَةُ نة
ٌ  طُسَوَ بُساوسد بهُئ يُطٍَُ ػًَىاصيَهٌ  دا، واتةُ ئةُو ساَيُتةُ     ديهٍُ سَفتاسْاطٌ ئةَُشِوَي

ٕ. بةُو دةىَسٍَ دَصاْةٔ ئةُّ صاساوَيةُ يةُّ       #ت َىَديشًْظِثىَط$ٖؤػًًُ نُ داٖاتٌ وتُصاٍ 
طاآلٍُْ دوايًذا صوَس َىَد بىوَ و ٖةُس بىَيةُؾ ثًَٓاطةٍُ سيَةو و ثًَهةٌ بُداخةُوَ درواسَ و       
تُْاُْت يُ دَقُ صاْظتًًُناْذا بُ واتاطةُيًَهٌ دىَساودةىَس بشاوَتةُ نةاس. يةُّ ثُسِتىونةُدا،       

ُ طُسٍ تىاُْوٍَ طُسدََذاساٌْ طةىُْٓتٌ دَطةُآلت،   صاساوٍَ ثىَطت َؤديَشٕ بىَ دُخت نشدْ
 ٍ تةُْشاو   طةُيًَهٌ تًَةو   ثًَىَْذيطُيًَهٌ طُقاَطشتىو و ثُسَطُْذووٍ نىََُآليُتٌ و ٖؤمشُْةذ

 دَبشيَُٓ ناس.
دًْاٍ ثىَطت َؤديَشٕ، بُثًٌَ صؤسيٍُٓ تُوطةًفُناٌْ؛ دًْةاٍ دًةاواصيٌ درواس و طةُقاّ     

طُسيَ  َُعشيفُ ْاطةاُْو سَوػةتُُْذٍ، و ُْفظةُ     ُتُْطشتىو، داثضشِاوٍ نىيتىوسيٌ، ْظبً
ضُم َُٖيُٓطشَناُْ. دًْايُى نُ تًًَذا تةُواوٍ بٓةَُا طةىُْٓتًُناٌْ نةشداسٍ سَوػةتُُْذٍ      

سَْط بىوَتُوَ يإ خشاوُْتُ يوَ. ُْٖذيَو )نُغ( بُ ٖىٍَ ئُو ػتُوَ نُ بُ ُٖيىَُسدٌ  نُّ
بةُ ئًشتًاتةُوَ ثًَؼةىاصيًإ يًَهةشدووَ،      سصطاسنُسيٌ دَصأْ طتايؼةًإ نةشدووَ، بةشِيَهًؽ   

بشِيَهًؽ ثًًَإ ْاخىَؾ بىوَ. يىوٍُْ ئَُاُْ، نُطاًَْهٔ نةُ ثىَطةت َؤديَشًْظةِ بةُ ْػةشوَّ      
بىوًَْهٌ ثًَؼهُوتىو يُ ئةُجناٌَ ثًَىَْذيًةُ نىََُآليُتًًةُناٌْ طًظةتٌَُ طةُسَايُداسٍ      

و ثًَىَْذيًاٍُْ نُ بُ ٖىٍَ ثةاسَوَ  دَصأْ، طًظتًََُو ؛ نُ طُسوَسٍ بايُخٌ طىَسِيُٓوَ و ئُ
ْةُطشتىوَ َشوَظاْةُنإ و ثًَةىَس     يُ ًَْىإ َشوَظُنإ ديَُٓ ئاساوَ، تةُواوٍ ثًَىَْذيًةُ طةُقاّ    

 بُسصَناٌْ تًًَذا داسِصاْذووَ.
دَنشٍَ تًىَسٍ دَسووْؼًهاسٍ بُ ػًَىَطُيًَهٌ دىَساودةىَس بةىَ طةُداْذٌْ ُْفظةٌ ثىَطةت      

( ئةةُّ 1991فةةشوَؾ يةةُ ثةةُسِتىونٌ تُْطةةزٍَ ػىْاطةةذا ) 2طةةتًَفنيَةةىَديَشٕ بةةُناس بةةربٍَ و 
ػًَىَطُيٍُ بُ ػًَىاصيَهٌ طًظتَُاتًو ػٌ نشدووَتُوَ. بُ طؼةتًٌ بةُثًٌَ ػةًهاسيًُناٌْ    

# دَسووْٓاطةٌ خةىد  $و # ثًَىَْةذٍ يُطةٍَُ ئىَبةزَ   $فشوَؾ، وَضةُ فشوَيةذٍ و ناليًًٓةُنإ و    
ؤػًًُناٌْ ثىَطت َؤديَشٕ ُٖيُ و بُ صاساوَطُيًَهٌ ًْطايُنٌ صوَس سَخُٓطشاُْيإ بىَ ساَيُتُ ٖ

                                                           

 .1950بشِواُْ ئادوَسْىَ و ٖاوناسَناٌْ،  -1

2- Stephen Frosh 
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 ، تايبُمتُْذيًُ طُسَنًًُناٌْ ثًَٓاطُ دَنُٕ.1وَنى خىَػًفتُيٌ و دَسووٕ ثُسؤػٌ
تًىَسَنٍُ ينةإ يةُّ بةىاسَدا سواْطُيةُنٌ تةا سادَيةُى         ئُوَ طُسطىوسًَُِٖٓس ًًُْ، نُ

      ٖ ًَُٓسَنٍُ يةُ طةُس ضةىَْايًُتٌ    دًاواصٍ ُٖيةُ. ئةُّ تًةىَسَ بةُٖىٍَ ثًَذاطرييًةُ َؼةتىَشِ
ٍ  –ْةُى سَخٓةُنإ    –بُ طؼتًٌ يُنًَو يةُ طُسضةاوَنإ   # خىد$ْانُتىاسٍ يُنجاسضُيٌ 

سواًْين ثىَطةت َةىَدَيشٕ بةىوَ يةُ سواْطةٍُ  بةاقٌ تًةَىسَ دَسووْؼةًهاسيًُناُْوَ، بُػةٌ          
و   ٌ و نةُّ ْاخىدئاطاٍ ٖؤمشُْذيٌ ثىَطت َؤديَشٕ يُطُس بَُٓاٍ ُْبىوٌْ يُنجاسضُيٌ دَسووْ

، #طُػةٍُ بةإ خةىد   $نىوسٍِ طُوسَ يُو ػتُدا نُ دَسووْؼًهاسيٌ نالطةًو ْةاوٍ يًَٓةاوَ    
يُ قىوآليٌ دَسووٌْ  2#ثًَىَْذٍ يُطٍَُ ئىَبزَ$بًضٌُ طشتىوَ. وَطفُ دىَساودىَسَنإ يُ دًْاٍ 

ُوَ. ٍ يُ صَةاٌْ دَسووْؼةًهاسيذا طشتىوَتة   #بإ خىد$تانذا، تا سادَيُنٌ صوَس دًٌَ صاساوٍَ 
بُّ دؤخُؾ، يُّ باطُدا باػرت وايُ ئُّ صاساوايُ سابطشئ، ضىْهُ ًَٖؼتُنُؾ ناسنشدطُيًَهٌ 
وَطفٌ و دَييُتٌ طشيٓطٌ ُٖيُ و طىتاسٍ دَسووْؼًهاسٍ ثًَىَْةذٍ دَداتةُوَ بةُ ئًةذسانٌ     

ٌ دَُاوَسيًاُْوَ. صوَس نُغ واتاٍ ئُّ صاساوَيُ تا سادَيُى تًَذَطُٕ و ثًَىَْذيًُنٍُ بُ باطة 
 يُطُس بُٖانإ، ساَيٌ دَبٔ.

(، تا سادَيُى بُ ثًَضُواٍُْ فشوَؾ، يُ ًَْىإ بشِيَو يُ طشمياُْناٌْ 1992َايهًٌَ ساطتني )
                                                           

يىَصيُنٌ ُٖسَ دياسَ يُ نُطايُتًذا نةُ يةُّ ئاَيىصيًةُدا تةاى يُطةٍَُ      ( ئاPsychosisدَسووٕ ثُسؤػٌ ) -1
 نُتىاسدا ثًَىَْذيَهٌ ْاًََينَ، وسِاوَ، تُوَٖىّ و فًهشٍ ثضشِاو ثشؾ و باَلو ًْؼاُْناٌْ دَسووٕ ثُسؤػني .

ٖةُسناّ  و ًٖىاداسّ بُطةتًَين   «ئىَبزَ»ضُْذداس يُ باطُناٌْ ئُّ ثُسِتىونُدا، ئاَارَ نشاوَتُ ضَُهٌ  -2
 «ئىَبةزَ »يُّ باطاُْ واتاٍ ئُّ صاساوَيإ بىَ ئُو نُطاٍُْ ثًٌَ ئاػٓا ْني سووٕ نشدبًَتةُوَ. يةُو سووَوَ نةُ    

نُ طُسضاوٍَ بُػًَهٌ طُوسٍَ  ؛ييًَُْهٌ بَُٓايًُ يُ رياٌْ صَيين تانذا، بىَ ئُْذيؼُ ثىَطت فشوَيذيًُنإ 
ُٖيُ. ئُّ ضَُهُ ثًَىَْذيًُنٌ يًَو ُْبشِاوٍ يُطٍَُ دوًْاٍ باطُناٌْ ئُّ ثُسِتىونُيُ، طشْطايُتًًُنٌ صوَسٍ 

ئَُشِوَنُيًذا ُٖيُ. ُٖسناّ يُ ئًَُُ وَنىو طىبزَيُنٌ تاى، يُطٍَُ دوًْاٍ واقعًُتٌ دَسَنٌ و ئىَبزَناًْذا يُ 
# بةزَ ئىَ$، ٖةُس بىَيةُؾ   #طىوبزَ$بُ واتاٍ تايبُتٌ وػُ، واتُ بُ واتاٍ تُواونُسٍ  «ئىَبزَ»ثًَىَْذيذائ. 

َٕ. بةَُيّ ئًَُةُ ٖةُسوَٖا يةُ     «ئىَبةز » ديهُ دَطشيَتُوَ و يُ واقًعذا ديرتإ طشْطرتئ ػًَىاصٍ نُطاًَْهٌ 
دوًْاٍ واقعًُتٌ صَيًٓؼذا دَرئ، واتُ يُ دوًْاٍ خُياَيتٌ ْاخىدئاطاٖاُْدا، ئُو دوًْايٍُ نُ تًًَذا ُٖطت 

(  neutalًَُٖٓس، ْاسُص و ًْةىتشاٍَ)   ذا )ئىَبزَطُيًَهٌ ػايٌناْ#ئىَبزَ$بُوَ دَنُئ نُ صاَيني بُطُس صوَسيَو يُ 
ُٖسناّ يُّ ئىَبزَ دَسووًْاُْ بُ ضُػًَٓهٌ دىَساودىَس ثًَىَْذيًإ ثًَهُوَ و ُٖسوَٖا يُطٍَُ ْىاْذُْوَناٌْ ئًَُُ 

 يُ خىََاْذا ُٖيُ.
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ثىَطت َؤديَشٕ ةةة ضُػُٓ ضَُو داسِيَزيًُى يُطُس طىَسِاْهاسيٌ نىيتىوسٍ ةةة و طُػُنشدٌْ 
سيَين دَبةًينَ. بةُثًٌَ بَُيطةُ    وَضُيُنٌ تايبُت يُ دَسووْؼًهاسيذا، يًَهضىويٌ طُيًَهٌ ئُ

    ٌ َ بشِوايةٌ بةُ    ًَٖٓاُْوَناٌْ ساطتني، بايُخذاٌْ ثىَطت َؤديَشًْظةِ بةُ ثشيَظجًَهتًىَيظةِ و بة
)بىوٌْ سُقًكُتُ بَُٓايٌ يإ بةُسبالوَنإ ًْضيهًًةُنٌ يُطةٍَُ ٖاتٓةُ ئةاساٍ قىتاخباْةٍُ       

ٕ  يُ دَسووْؼًهاسٍ ) بُ تايبُت يُ بُسَُٖةُناٌْ و # ثىَطت ناليين$ و دوَْايةذ   1يًفشيَةذ بًةىَ
(دا ُٖيُ. ئُّ وَضُيُ طُسجنٌ دَسووْؼًهاسٍ يُ ثًَهٗاتُ و ْاوَسوَنٌ ٖةؤؾ، بةىَ   2ًََالتظًَش

بابُتًَو سانًَؼاوَ، نُ دَتىاْني بًًََني بايُخًَهٌ بَُٓايًرتٍ ُٖيُ، ئُو بابُتةُؾ بشيَتًًةُ يةُ    
صَىوٕ يُ خىددا و طًظةتٌَُ  ػًَىٍَ بًَضِ طشتين ُٖيىَُسدُناٌْ ٖؤؾ بىَ دًَهشدُْوٍَ ئُ

نشدُْوٍَ خىد و برينشدُْوَ. يُطٍَُ ئُّ طُسجنذاُْدا، تا سادَيُى ثةًَؽ َُصَْةذٍَ ٖؤػةًؽ    
بُسِووٌْ خشاوَتُ يوَ، ئُّ ناسَؾ تا سادَيُنٌ صوَس يُطٍَُ طشَويَ  طةُباسَت بةُ باوَسِاْةٍُ    

ُْذٍ دىآًْاطاُْدا يُى ٖضسٍ ثىَطت َىَديَشًْظ ، ُٖسوَٖا يُطٍَُ بُسدُطتُ نشدُْوٍَ سَٖ
دَطشيَتُوَ. دَبٌَ بىتشٍَ نُ ئُّ بُسدُطتُنشدُْ يًْهُّ بةُ سواَيةُت يُطةٍَُ َةُيًٌ ثىَطةت      

يُنإ، يإ داسِػتُٓوَيإ ٖاو ئاٖةُْطٌ   َؤديَشًْظُذا بؤ دابُصاْذٌْ ثًٍُ بابُتُ سَوػتُُْذٍ
 ُٖيُ.

ئةُّ وَضةُيُ دسيَةزَدَسٍ     طُسَسِاٍ ئَُاُْؾ، ساطتني دَطاتُ ئُو ئُجناٍَُ نُ بُ طؼتًٌ
طىُْٓتُ يُ ًََزيُٓ ًٖىََاًْظتًًُناُْ يُ دَسووْؼًهاسٍ بُسيتاًْادا، ضىْهُ دَيقُطُييَهٌ 

ديهٍُ بىَ تًَطُيؼتًٌٓ ػًَىٍَ طُػُ نشدٌْ خىد دَناتُوَ و َُعشيفٍُ ئًَُُ يُطُس باػرتئ  
َ. بُّ دىَسَ يُ ضىاسضةًَىٍَ  دوَخٌ نىََُآليُتٌ بىَ بًَُٖضنشدٌْ ئُّ طُػُ نشدُْ دَباتُ طُسَو

يةُ يةُ   #ثىَطةت َىديَشًْظة   $طُيَيُيُنٌ َؤديَشًْظ  ةة ًٖىََاًْظتًذا دَنشٍَ بةُّ يكةُ   
دَسووْؼًهاسيذا طًاًَْهٌ تاصَ ببُخؼشٍَ. ئُّ بُػٍُ دَسووْؼًهاسٍ، طةُسجنٌ خةىٍَ صوَستةش    

َيةُنٌ دسيَزخايةُٕ   بىَ َاو 3دا#دوَخٌ طُسسُدٍ$دَداتُ ئُو نُطاٍُْ دَسووٕ ثُسؤػٔ يإ يُ 

                                                           

1- Wilfred bion 

2- Donald Meltzer 

ُ    ( بُو طBorderline) «دوَخٌ طُسسُدٍ» -3 ُ   شفتةُ دَسووًْاْةُ دَوتةشٍَ نة طةٓىوسٍ ًَْةىإ دَسووٕ     ية
( يةُى دَوتةشٍَ    Schizophreniaسَجنىوسٍ و دَسووٕ ثُسؤػًذإ. ئُّ صاساوَيُ بُ تايبُت بُ اطهًضؤفشًْا ) 

ئًظهًضؤفشًْاٍ »نُ يُطٍَُ نىَََُيًَو يُ ًْؼاُْناٌْ دَسووٕ سَجنىوسيذا دَسدَنُوٍَ. ئُو ناتٍُ نُ ُْخىَػٌ 
دَنُويَتُ بُس طىػاسٍ دَسووٌْ، بشِيَو يُ ًْؼاُْناٌْ ئًظهًضؤفشًْا، تًًَذا خىَ دَْىيَٓٔ، بُآلّ بُ  «دٍطُسسُ
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يُطٍَُ ُٖط  يًَو ثضشِاوٍ دَسووٌْ و ْةُبىوٌْ سَوػةتذا دًَََٓٓةُوَ، بةُآلّ يًَةو ثضةشِاوٍ       
ْةابًينَ. )بةُ ثًَضةُواٍُْ س.د.      دَسووٌْ يُ ػًَىاصٍ سواًْين ُْخؤؾ بىَ نؤََُيطُ بُ طؼتًٌ

 ُبىو.(ةةة وَٖا بىَضىوًَْهٌ ٖ 1967- 1960نُ ثًَؼرت يُ بُسَُُٖناًْذا ةةة   1يْط
   ٌ ٌ  $ةةةة    بُّ دؤخُؾ ئُّ سواْطُيٍُ ةةةة ساطةتني طىتةُْ دَتةىاْني بةُ   # ناليةين دواية

ديهُ ببُيُٓ ناس. فشوَؾ، يُ َُٖإ ناتٌ طُسجنذإ بُ بَُٓاٍ ئُسيًٌَٓ تًؤسَنٍُ   ػًَىَيُنٌ
، صوَستش دُخت دَناتُ #ناسنشدٍ ئايفا$و ًَٖٓاُْ ئاساٍ # خُوٌْ ػريئ$بايإ يُ ضَُهُناٌْ 

ٕ  $و # تىمخُ بًَتانإ$دَييُتٌ ضَُهُناٌْ طُس  بةىَ  # ػتىَُنُ طُسطةىوسًَُِٖٓس و ْاَىَنةا
ًَةو ثضةِشاوٍ         ٌَ بةَى ثُطةٓهشدٌْ دًْةاٍ ي ْاطًين ُْخىَػٌ. و ئَُاُْؾ بُ سَوػةتًَو دَصاْة

 .2دَسووٌْ خُسدًطُساٌْ ثىَطت َىَديَشٕ

                                                                                                                                        

ئُو تىوػٌ دَسووٕ ثُسؤػٌ  -ديهُ واتايُنٌ  طؼ  ًَٖؼتُ تَُاطٌ تاى يُطٍَُ واقعًُتذا ُْبشِاوَتُوَ و ةة بُ
 (psychosic .َبىو ) 
1- R.D.Laing (89- 1927ٌسَواْجضيؼه ،) .ٍطهاتًُْذ 

يُ تًؤسَنٍُ باياْذا يُ طُس فًهةش، ويَٓطُطةُيًَهٌ صوَس تةَُاوٍ طةُباسَت بةُ يًَةو داثضةِشاوٍ ُٖيةُ:          -2
نةاسنشدٍ  »ئُصَىوٕ نُ تةاى ْةُيتىاًْىَ يةُ سيَطةٍُ      «ُٖصّ ُْنشاوَناٌْ»ياٌْ بُػُ # تىمخُناٌْ بًَتا$

ػًَىاصٍ ُٖطت و ئةُو   «سًَُِٖٓسَ ْاَىَنإػت و َُنُ طُسطىو»ٍ دآًَُٖساُْوَ واتاٍ ثٌَ ببُخؼٌَ. «ئايفا
تًَطُيؼتٓإُْ نُ طُسضاوَنُيإ يُ دَسووٕ ثضشِاوٍ دايُ و ناتًَو ديَٓةُ ئةاساوَ، نةُ صَسفًُتةُناٌْ خةىدٍ      

بُ ٖىٍَ ئُو دَيُسِاونًًَُوَ نُ ئُو ُٖيىَُسداُْ يُ ٖؤػٌ ْاتىإ يُ بُسطُطشتين نُتىاسدا دَيًَُٗٓٓ  –طىوبزَ 
و ديٗاويَزٍ نشابًَتُ طُس ػتُ دَسَنًًُنإ. يُ وَٖا باسودوَخًَهذا تاى ئُو ػةتاُْ خةاوَٕ    بُ طؼ  –ئاساوَ 

ضىْايُتًطُيًَهٌ طُسطىوسًَُِٖٓس، ْاَىَ و َُتشطًذاس دَصاٌَْ و ُٖس ئُّ ػتُؾ يُ تىاْةاٍ ئةُو بةىَ ئًةذسانٌ     
ييبََ تا بتىاٌَْ ئُو ُٖطتُ ئُو دؤخُ ٖؤمشُْذيًُ نُ دايو دَبٌَ ُٖ «خُوٌْ ػريئ»ئُصَىوٕ نُّ دَناتُوَ. 

يُ دًةاتٌ ًَٖةض بةشِئ يةُ      –صوَس ْاسُصاُْ نُ َٓذاٍَ ديٗاويَزٍ دَناتُ طُسٍ ئُو بُسطُ بطشيَت، بُّ دىَسَؾ 
طُسضُػًَٓو يُ ػًَىٍَ نؤْرتؤٍَ نشدٕ و تًَفهشئ يُطُس ئُْذيَؼُ دَخاتُ بُسدٌََ َٓذاَيُوَ. بُّ  - «خىد»

نةاسنشدٍ  »سضاوَيُنُ بىَ ُٖيىَُدٌ َٓذاَيٌ يُّ دؤخٍُ طُػةُدا بةىَ   وَنىو طُ «خُوٌْ ػريئ»ٖىَيُؾ، 
. ئَُشِوَنُؾ بشِيَو يُ دَسووْؼًهاسإ ئُّ ضَُهاُْ بُ َُٖيطشٍ طشْطايُتٌ بَُٓايٌ دَصأْ يُ تًةؤسٍ  «ئايفا

ناليين »ٌْ بىَضىو# باَي$دَسووْؼًهاسٍ ئَُشِوَيًذا. بشِيَو يُ يًَهىََيُسإ بُ َُبُط  يًَهذاُْوٍَ نىيتىوسٍ 
نُ ُٖوَيذَدَٕ تا يُنًَو يةُ طُسضةاوَ    1991يإ بشدووَتُ ناس )بىَ يىوُْ واديٌَ( و ّ . ه. ويًًاَض، «دوايني
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ًَىَيُنٌ بةُسبآلو يةُ   ( بُ ػة 1992بُ َُٖإ ػًَىَ ثىٍَ ٖاطًَت يُ نىَََُيُ وتاسَناًْذا )
نةَُيو وَسدَطةشٍَ تةا ػةًَ  صاتًةٌ ريةاٌْ        1بريوسِاناٌْ بايإ و ويًٓهات و نالئ و بايًٓةت 

سوَراٍُْ ثٌَ وَطف بهات. ٖاطًَت صوَستش طُسجنٌ يُ طُس بًَضُُ ئَُشِوَيًُناٌْ سَػبًين )نةُ  
 ُ طة  ُٖيةُ ةةةة    ئُو طُسضاوَنٍُ يُ بُسَييًذا ةةة بُ ضَُهًَو نُ بايإ يُّ وػةُيُ َُب

دَصاٌَْ( و ُْْىاْذُْوٍَ واتايُ. ئُو بًَضاسٍ ثىَطت َؤديَشٕ، يةُ تُعةُٖىدٍ ُٖتاٖةُتايٌ بةُ     
بُٖانإ ةةة يًْهُّ يُ بُسَيُنٌ طًاطٌ تايبُتذا ةةة دَطُسِيًََٓتُوَ بىَ طُسُْنُوتين ٖةضسٍ  

دَتىاٌَْ ببًَتةُ ٖةىٍَ   طُوسٍَ ػىَسِػطًَشِاُْ. بآ تىاْايٌ ئُو ئؤبزَيُ نُ َشؤظ ثًٌَ وابُطتُيُ، 
ًَٖشؾ بشدٌْ ئًَُُ ُْتًُْا بىَ طُس ئُو ئىَبزَ تايبُتُ، بطشَ بىَ طُس ئُو بابُتةُ بةُ طؼةتًٌ و    

ًَُٖٓس و بشِواثًَهشاو. ُٖس بُّ ٖىَيةُؾ ناتًَةو نةُ وابُطةتُيٌ      تىاْاٍ بىوٌْ ئىَبزَيُنٌ ػايٌ
يَزخايةٌُْ بُسَْطاساْةٍُ   )طؤصٍ( ػهظت دًََٖينَ، ْابىوت نشدٌْ واتا بُ سيَطُضةاسَيُنٌ دس 

 صوَس بُنَُيو دَصاْشٍَ.
ديهُ )يُ ئُو سَخُٓطشَ نىيتىوسيًاُْ نُ دوَخٌ ثىَطت َىَديَشٌْ بُثًٌَ تًؤسٍ  يىوُْيُنٌ 

(. ئُو طُسَسِاٍ ئُوٍَ نةُ بةشِواٍ بةُ    1989) 2دَسووْؼًهاسٍ يًَهذاوَتُوَ( َاسيو فًٓاليُ
يُنٌ #دًانشدُْوَ$ثىَطت َىَديَشٕ بُ ضُػُٓ  طُقاَطريبىوٌْ نىيتىوسٍ ثىَطت َىَديَشٕ ًًُْ،

داسِوخًَُٓس دَصاٌَْ )ئَُيبُت يُّ تًَطُيُدا صوَستش بريٍ بةُ يٍ ئةُو ضةَُهاُْوَيُ نةُ ناليةٔ      
ًَضَنةٌ           ًَٓاويُتُ ئاساوَ تةا ضةَُهُناٌْ بايةإ(. ئةُو يةُ دسَيةزٍَ باطةُنُيذا، تىاْةاٍ ٖ ٖ

ٍ دَسووٕ ةة نُ بُ طُس طةىورٍَ ثؤطةت   دَسووْؼًهاسيٌ ويًٓهاتٌ بىَ فاَهشدٌْ ظاآلبىوُْوَ
ًَىَيُى بةُ ْةاوٍ           َؤديَشٕ ًَٓاْةُ ئةاساٍ ػة ٍَ بىوَ ةة ػةشؤظُ دَداتةُوَ. ويًٓهةات بةُ ٖ دا صا

يُ باتٌ ساظُ وَنى تُدبرييَو بىَ دَسَاٌْ دَسووْؼًهاساُْ، بُ دووسَثةُسيَضٍ ثىَطةت   # ساطشتٔ$
طُيؼ  بُو ػتٍُ نُ فًًٌٓ ْاوٍ يةٌَ  َؤديَشٕ يُ طىتاسٍ ساظُيٌ وآلّ دَداتُوَو سيَطُيُى بىَ 

  دَخاتُ بُسثٌَ.# ثىَطت َىديَشِٕ$دٌََْ يُنجاسضُيٌ 
بُّ دىَسَ يُ ضىاسضًَىٍَ سَوػ  صاَيٌ ػًهاسٍ نىيتىوسيٌ دَسووْؼًهاساُْدا، ُٖس بةُّ ٖىَيةُ   

ْةُ  طًاطٌ و ًْؼتُإ ثُسوَساُْ، بُ ناسداُْوَطُيًَهٌ بُسَْطاسا# طًظتٌَُ$دَتىاْني دو ػًَىاصٍ 

                                                                                                                                        

طشْطُناٌْ تًؤسٍ دَسووْؼًهاسٍ يُ ئُدَبذا بذوَصُْوَ(، بَُيّ تا ئًَظتُ ًٖض نُغ ئٍَُُ بىَ ػًهاسٍ نةشدٕ  
 يُطُس نشاوَ ُْبشدووَتُ ناس.يُطُس ئُو بابُتاٍُْ نُ يُّ ثُسِتىونُدا باطٌ 

1- Balint 

2- Marike Finlay 
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ُٖيىَُسدٌ سَوػتُُْذٍ َشؤظ ةةة و  # ثىَطت َؤديَشٌْ$يُ َُٖبُس داسِووخاٌْ بَُٓايٌ و 
يُ نُتىاسدا سَواٌْ طؼتًٌ َشؤظ ةة بضاْني. بىَ وتُٓوٍَ ئةُّ بابُتةُ )ئةُويؽ( بةُ نةَُيو      
وَسطشتٔ يُ صاساوَناٌْ تًىَسٍ ثًَهٗاتةُيٌ دَسووْؼةًهاسٍ نالطةًو، دَتةىاْني بًَةًَني نةُ       

ئًذٍ ْاتىأْ بُ طاَاْذاًَْهٌ دذٍ ئُصَىوٕ و ػىَى، بَُٓايُى بةىَ  # خىد بإ$و # خىد$
خىد بًَُٓٓ ئاساوَ. رياٌْ سوَراُْ ثشِ بىوَ يُ خىَػًفتُيٌ و دَسووٕ ثُسؤػٌ. ٖؤمشُْذيطةُيٌ  
طًظتَُاتًو يُ نُتىاسدا ُٖوَيطُيًَهٌ دََةاسطريٕ بةىَ داطرينشدْةٌ ُٖسيَُةُ دَسووْةٌ و      

ديهُ خىاصَ ئاسَاٌْ و بًَُٖضَناٌْ دايو و باوى بُ باػٌ ثشِيإ  ٌ نىيتىوسيًُنإ نُ داسيَه
نشدووَتُوَ، تا بطشَ يُّ سيَطُيُوَ بهشٍَ بىَ َاوَيُى يُ ػًَت بىوٕ يا ةةة ػةًَىَ ئاطةايٌ    

 نشاوَنٍُ، واتُ ةة سَػبًين بُسطشٍ بهشٍَ.
نُدا، ثًَؼرت يُ ئُّ ضُػُٓ طشمياُْ دَسووْؼًهاساُْيُ طُباسَت بُ دٍَ َشدوويٌ يُ ئَُشِوَ

طشمياٍُْ، طُباسَت بُ ثىَطت َؤديَشًْظِ ٖاتىوَتُ ئةاساوَ. ئةُّ تًىَسيًةُ َنةُ نىيتةىوسٍ      
طةاَيُناٌْ    ئَُشِوَيٌ تىوػٌ خىَػًفتُيٌ ٖاتىوَ، نشيظتىَفرييًَؽ يُ دوو ثُسِتىونُنُيذا يُ

ٌْ فًًًةح  ًَٖٓايُ طىَسٍَِ. ئَُيبُت يُ بشِيَةو ييُْةُوَ، ُٖوَيةُ بُسضةاوَنا     1984و  1978
دا بآلوٍ نشدَوَ، بُطتًًََٓو بةىو  1966و  1959يُو ثُسِتىوناُْدا نُ يُ طاَيُناٌْ  1سايف

بةةىَ بُسَُٖةةُناٌْ يةةًَؽ. يةةُّ ثُسِتىوناْةةُدا سايةةف ئةةُّ بابُتةةٍُ َُٖيظةةُْطاْذ نةةُ بةةُ  
بُطة    يُبُسضاوطشتين بُسْاٍَُ دَسَاٌْ فشوَيذٍ بُ َُبُط  دَسباصنشدٌْ َشؤظ يةُ ثةٌَ  

طُسضاوَ طىوُْٓتًًُناٌْ دَطُآلت نىيتىوس بُسَو   ييةُى دَسِواتةُ ثًَؼةُوَ.     ْاضاسٍ بُ
سايف يُنَُني يًَهىََيُسيَو بىو نةُ يةُو ػةًَعشٍَ يًَةتع نةُ طةُسديَشٍِ ئةُّ بُػةُ )يةُّ          

، قظٍُ 2#(َُٖىو ػتًَو دَسِوخٌ، بٓضًٍُٓ ئُّ َاَيُ ويَشاُْ)$ثُسِتىونُ( ئاَارَيُنُ بىٍَ 
                                                           

1- Philip Rieff 

( 1865 – 1959، ػًعشٍ ظًًًاّ بةاتًرييًَتع ) #دووَُٖني طُسَُٖيذإ$بُيتًَهُ يُ ػًعشٍ بُْاوباْطٌ  -2
طةتاًًُْت  ػاعريٍ بُْاوباْطٌ ئرييُْذٍ. ئُّ ػًعشَ يُ نُتىاسدا تًؤسَنٍُ يًَتع يُطُس ضىَْايُتًٌ سؤَيٌ ػاس

ًَو يةُ ضةُسخُيُنٌ دوو ٖةةُصاس طةاَيُدا بةةُ          بةُ خىيَٓةُس دَْاطةةًيََن. بةُ بةشِواٍ يًَةةتع ٖةُس ػاسطةةتاًًُْت
تىْذوتًزيًُوَ يُ دايو دَبٌَ، يُ طُسدٌََ بايكًذا ُْصّ و سيَهًُتًٌ ديًََٓتُ ئةاساوَ، يةُ ئانةاٌَ ثرييةذا بةُ      

وتٍُ يًَةتع، يىوُْيةُى يةُّ ضةُسخُ سُمتًًةُ       تىْذوتًزيًُوَ دََشٍَ. ًََزووٍ ػاسطتاًًُْتٌ َُطًشٌ، بُ
ْىَايؽ دَدا. بُّ دىَسَ، ثًَؼبًًٌٓ دَنشٍَ نُ ئُّ ػاسطتاًًُْتُ بُ ػُسِ و خىئَ سػةتًَٓهٌ صوَسَوَ يةُ ْةاو    
ٌَ. طُسدَيشٍِ ئُّ ػةًعشَ ئاَارَيُنةُ بةُّ بشِوايةٍُ َُطةًشًًُنإ نةُ عًظةا َُطةًة )د( ديظةاُْوَ           دَض
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ُ    اٍ ئَُاُْؾ دَبٌَطُسَس1ِطًَشِاوَتُوَ.  بًَضةِ   بًًََِ نُ سايف صوَستش  يُ يًؽ ًٖةىاداس بةىو بة
دابشِإ يُ طىُْٓتُناٌْ واتاٍ بُسص، ئَُيبُت بُ # سواْطٍُ ػًهاسٍ$طشتين نىيتىوسيَو بُثًٌَ 

 ػًَىَيُنٌ يىََُطُساُْ.
ُٓواْةٍُ يةُ   ئَُيبُت يُ ثًَذاضىوُْوٍَ سابشدوودا دَبًٓني يُ ثًَؼرت يُ سايفًؽ، ئُو يًَهىََيً

)بةىَ يىوْةُ    2َوَ، نشاوٕ، بُ تايبُت ْىوطًُٓناٌْ ئًَشيو فشوَّ#قىتاخباٍُْ فشاْهفىَست$ييُٕ 
ثًَىَْذٍ ُٖس بُّ بُطتًَُٓوَ  3دا(و داٖاتٌ ًََزوويٌ ٖىسنٗاميًَش1949ثُسِتىونُنٍُ يُ طاَيٌ 

ُ ساوَطةتابىو نةُ يةُ    . صوَسيٍُٓ طًَشِاُْوَ ًََزوويًُناًْإ يُطُس بَُٓاٍ ئُّ طشمياُْية 4ُٖيُ
قىَْاخٌ طُسَايُداسٍ دوايًذا، بُسضاوتشئ دَطهُوتُ نىيتىسيًُناٌْ طةُسَايُداسٍ يًرباَيةٌ   

 ُٖوٍََ ةة واتُ عٍََُُ طُسيَ  سَوػتُُْذٍ تاى ةة يُ بَُٓاوَ داسِووخاوَ.
ُ ئُطُسضٌ ئُّ دَسووُْ يًرباَيُ تايبُتٌ تىيَزٍ بىَسروا بىو، بُآلّ بةُ ٖةىٍَ ئةُوَوَ نةُ ية     

قىوَيٌ نًَؼٍُ ئؤديجًذا بًَضٌُ طشتبىو، وَنى ويَٓاٍ بشِيَةو يةُ بةُٖا ئُسيًًَٓةُناٌْ ئةاصادٍ       
، فشوَيذ يةُ تًةؤسَ   #قىتاخباٍُْ فشاْهفىَست$ئريادَ ضاوٍ يًَذَنشا. بُثًٌَ بَُيطُ ًَٖٓاُْوَناٌْ 

نةُ    َطةتُوَ ثًَهٗاتُيًُنُيذا ػشؤظُيُنٌ وسدبًٓاٍُْ يُّ ُْفظُ بًَُٖضَ ثشِ يُ نًَؼُيُ دابُد
طُسضُػًَٓهُ بىَ ػًهشدُْوٍَ ئٍَُُ نُ وصَ ٖاوبُػُناٌْ نىيتةىوسٍ دةَُاوَسٍ و دَصطةُ    

بإ $ٍ بًَُٖض و طُسبُخىَ و يُنطشتُٓوٍَ يُطٍَُ #خىد$سيَهاسيًُناٌْ دَوَيُت، ضًىَٕ طُػٍُ 
 ٍ تُْذسوطتذا ْاػًاوتش دَنُٕ.#خىد

خىيَٓذْةةُوَ   او و ثًَىَْذيةةذاس يةةُتةةُْش بةةُّ دةةىَسَ دَبًةةٓني نةةُ نىََةةَُيًَهٌ تةةُواو تًَةةو 
نىيتةةىوسٍ ئةةَُشِوَيٌ ٖاتىوْةةُت طةةىَسٍَِ نةةُ طشمياْةةُ    دَسووْؼةةًهاسيًُنإ طةةُباسَت بةةُ  

                                                                                                                                        

دا بةاَلو نةشدَوَ،   1919دًٗاٌْ خىٍَ بًٓات دٌََْ. يًَتع ئُّ ػًعشٍَ يةُ طةاَيٌ   طُسَُٖيذَدات و ثاػايُتٌ 
واتةةُ دووطةةاٍَ ثةةاؾ ػىَسِػةةٌ طىَطًايًظةة  سووطةةًُ نةةُ سيَبةةُسَناٌْ، دةةاسٍِ طةةُقاَطريبىوٌْ بُسابةةُسٍ 

ُوسووثا، ْاٌْ سهىوَُتُ ديهتاتىَسيًُنإ يُ سوَرَُٖيتٌ ئة  نىَََُييُتًًإ دَدا يُ طُستاطُسٍ دًٗاْذا. بًٓات
طُسَُٖيذاٌْ فاػًضّ يُ ئُوسووثاٍ سوَرئاوادا و َُٖيطريطاٌْ ػُسٍِ دووٌَُٖ دًٗاٌْ، يةُ سواْطةٍُ صؤسيٓةٍُ    

 سَخُٓطشَ ئُدَبًًُناُْوَ َىَسنٌ دسوط  ْايُ طُس سواْطُ بُ سواَيُت سَػبًٓاُْنٍُ يًَع.

 .1966بشِواُْ سايف،  -1

2- Erich Fromm (80-1900ُدَسووْؼًهاس و ف ،).ٌْيًُطىويف نىَََُييُتٌ ئَُيُا 

3- Max Horkheimer (1973-1985،)  .ٌْتًؤسٍ داُْسٍ نىَََُييُتٌ ئَُيُا 

 (.1947بشِواُْ ٖىَسنٗاميًَش، ) -4
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ًَٖةضٍ ةةة ثًَهٗاتةُ نةاسا و      بَُٓايًُناٌْ بشيَتني يُ تىاُْوٍَ بٓاخُيٌ ةة يإ يًْهةُّ نةُّ  
 #.بإ خىد$بُنَُيهُناٌْ 

نُ بشِيَةو يةُ طىتةاسَ سَوػةت خىاصَنةإ، يةُ        ئُّ خىيَٓذُْوَطُيُ ُٖسوَٖا ًْؼإ دَدَٕ
 1نُتىاسدا ػتاًَْهٌ بُسَْطاسإُْ بىَ قُسَبىونشدُْوٍَ باسودوَخٌ ُْٖىونُيٌ.

 ضانظاصٍ ًٖؤَاًْظ ؟
بُّ دؤخُؾ، دَتىاْني ئُّ ضىاسضًَىَيُ نُ يُ طُس طشمياُْ ساوَطتاوَ، تىَصيَو يًَهىََيًُٓوٍَ 

ؾ، نُ دَتىاْني يُّ بىاسَدا ئاساطةتٍُ بهةُئ، ئُوَيةُ    يُطُس بهُئ. ثشطًاسيَهٌ ريشبًَزياُْ
بُثًٌَ   بَُيطُيُى دَتىاْني بًظُدًَٓني، نُ ئًَُُ يُ طةاظ و قىَْاخًَهةذا دَريةٔ، نةُ سَوػةت      
داسِووخاوَ و باسودوَخًَهٌ ْايُباسٍ ُٖيُ، يإ بًظةُدًَٓني نةُ ئًَُةُ يةُ صََاْةٍُ تىاْةُوٍَ       

ُّ تىاُْوَيُوَ دَرئ. وَٖا ساَيٌ بىوًَْو يةُ بةاسودوَخٌ   سَوػت يإ بُ ئاطىَيُنٌ ًََزوويٌ ي
سَوػت، بُٓسَتٌ ئُو خىيَٓذُْوَ ٖؤػًًإُْ نُ يُ طُسَوَ بامسإ نشد. ئَُيبُت ئُوَ ػةتًَهٌ  
ْهؤيٌ َُٖيُٓطشَ نُ صؤسيٍُٓ ئُو سووداواُْ و باسودوَخٌ ئُّ صََاٍُْ ئًَُُ ًْطُساٌْ ًَُٖٓسٕ، 

ًظ  بني و   بابةُتًَهًإ يُطةُس خبىيًَٓٓةُوَ، بةُآلّ ْةاتىاْني      طىٍَ ب    يُ صَاٌْ نُطًَهُوَ
يًَشَوَ بطُيُٓ ئُو ئُجناٍَُ نُ تةُواوٍ ئةُّ سووداواْةُ و بةاسودوَخٌ ًْطةُساٌْ ًَٖٓةُسيإ،       
ًْؼاٍُْ ُْخىَؾ ساَيًًُنٌ طؼتًٌ و ًَْضيو بىوُْوٍَ قىَْةاخًَهٌ طةُوسَ و ًََزووطةاصَ يةُ     

ثًٌَ ناّ بَُيطُ دَتةىاْني   بًَتُ ئاساوَ نُ بُ  دَبٌَ ئُّ ثشطًاسَ طىَسِاْهاسٍ نىيتىوسيذا. ئًَظتُؾ
سَفتاسٍ سوَراْةُدا بةُ سادَيةُى تىوػةٌ خىَػةًفتُيٌ و       بشِواَإ ُٖبٌَ نُ صؤسيٍُٓ خَُيو يُ 

و دَسووٕ ثُسوَػٌ ٖاتىوٕ و بةُ سادَيةُنًؽ يةُ خةىاصَ سَوػةتُُْذيُ      # ساَيُتٌ طُسسُدٍ$
سَخٍُٓ دذٍ دَسووْؼًهاسيٌ نىيتىوسيذا تةًُْا دَتةىاْني بةُ      َبُٖشَٕ نُ يُ دَسووًًُْنإ بٌ

تُعبريطُييًَهٌ نُ دُخت دَنُٕ يُ طُس بىوٌْ ُْخىَػًًُ طُختُ دَسووًًُْنإ و تُْطزٍَ 
 ُ ُ     سَوػتُُْذٍ وَطفًإ بهُئ. ئُطُسضٌ صوَسيَو ية دىَساودىَسَنةاٌْ    خةَُيو تىوػةٌ ضُػةٓ

 ُ يةُ خىَيةذا بةُناسًَٖٓاٌْ صَةاٌْ ئةاَيؤصٍ ْاطةًين         طشف  دَسووٌْ ٖاتىوٕ، بُآلّ ئُّ بابُتة
                                                           

دا بةاَلو  1989ئُو نىَََُيُ وتاساٍُْ نُ بُ ثًَذاضىوُْوٍَ َٔ يُريَش ْاوٍ قُيشاُْناٌْ ْةُفع يةُ طةاَيٌ     -1
بزاسدَيُى يُو وتةاسَ ثًَؼهُػةهشاواٍُْ، يُنةَُني نىَبىوْةُوٍَ ))دَسووْؼةًهاسٍ و      واقًعذا َُٖي نشايُوَو يُ

ُٖسيٌَُ )فُسُْٖطٌ( طؼ ((، دَطشتُوَ، تا سادَيُى يُ وَٖا تًَطُيُنُوَ طُسضاوٍَ طشتبىو. طتًىَٕ و ثةىٍَ  
ٕ $ٖاطًَت يُو نُطاُْ بىوٕ نُ وتاسطُيًَهًإ طُباسَت بُ دَسووٌْ  ََُيةُ )وتةاسَ(دا   يةُّ نىَ # ثىَطت َةىَديَش

 ثًَؼهُؾ نشد.
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ُْخىَػٌ، وَنى باػرتئ سَوػت بىَ فاّ نشدٌْ تايبُمتُْذيًُناٌْ نؤََُيطٍُ ئةَُشِوَيٌ ثاطةاو   
  1ْاداتُوَ.

خىَػشاَيٌ ثىَطت َىَديَشْذا بىَ بشِاُْوٍَ طًَشاْةُوَ   ئَُيبُت ْابٌَ طُسضاوٍَ ئُّ ثشطًاساُْ يُ
ثًَضُواُْوَ، ثشطًاسَناٌْ طُسَوَّ يُطُس بَُٓاٍ ئُّ طشمياْةُ   شئَ. بُيُنًُتٌ بُخؼُنإ بضاْ

ًٖىََاًْظتًًُ نُ طىوبزَ ئُويُويُتٌ ُٖيُ و ُٖسوَٖا بُّ ًٖىا ًٖىََاًْظتًًُوَ ًَٖٓاوَُتُ 
 طىَسٍَِ نُ طىوبزَ، يإ خىد، صوَس بَُٓايُنٌ بًَُٖضتشٍ ُٖيُ يُوٍَ نُ تُطُوس دَنشئَ.

هُّ تا سادَيةُى يةُ بُػةطُيًَهٌ صوَسٍ باطةُناٌْ ئةُّ ثُسِتىونةُدا       ئُّ طشَويَتًًُ، يًْ
تايبُتُناٌْ ئُّ ثُسِتىونُ يُطُس ويَُٓ و ػًَىاصَناٌْ )سَفتةاسٍ(   ئاَارٍَ ثًَهشاوَ. يًَهذاُْوَ

نىيتىوسٍ بىوَ ُْى يُطُس دوَخُ ٖؤػًًُ تانٌ يا نىَيًُنإ. طُسَسِاٍ ئَُةُؾ، ئةُّ دوَخةُ    
ئاَةارَ ثًَهشاواْةُ دَصاْةني ةةةة سَْطًؼةُ تةا         ى يُو ويَُٓ و بًَضُُدَسنُوتُيُ ٖؤػًًاُْ بُ 

سادَيُى طُسضاوَنٍُ بطُسِيًَُٓٓوَ بىَيإ. بابُتٌ طؼتًٌ ئُّ ثُسِتىونُ ئَُةُ بةىوَ نةُ يةُ     
صؤسيٓةةٍُ بًٓاتةةُناٌْ نىيتةةىوسٍ دَُاوَسيةةذا، دَتةةىاْني دَطةةهُوتطُيًَهٌ طةةشيٓط و      

ذؤصيُٓوَ. يةُو نايُطُيةُدا نةُ ئًَُةُ يًَهذاْةُوََإ      طُسضاوَطُيًَهٌ ثشِْاوَسوَنٌ دَسووٌْ ب
يُطُس نشدووٕ، بَُيطُطُيًَهٌ قىسغ يُ طُس يًَو داثضشِاوٍ دَسووٌْ و نىََُآليُتٌ ْابًذسئَ، 

َُيًطُيًَهٌ ئاطايٌ بُ يُنجاسضُيٌ دَسووٌْ، و تُعةُٖىديَهٌ تةُواو     بطشَ بُ ثًَضُواُْوَ،
طتاُْ تةًُْا بةُٖىٍَ نةاسنشدٍ بًٓاتةُناٌْ نىيتةىوسٍ      نىََُآليُتٌ دَبًٓني. ئَُيبُت ئُّ خىا

 دَُاوَسيًُوَ ْايُُْ ئاساوَ، بُآلّ تا سادَيُى داٖاتٌ ئُّ بًٓاتطُيُٕ.
ويَشِاٍ ئَُاُْؾ، ُٖس بُو دىَسٍَ نُ يُ باطُناٌْ بُػٌ دووَُٖذا دَبٌَ سووٕ بىوبًَتُوَ، 

داْذٌْ ئُّ ثشِوثاطُْذَيُ ُْداوَ بةُ  يًَهذاُْوَ تايبُتُناٌْ ئُّ ثُسِتىونُ بَُيطُطُيًَهٌ بىَ طُ
نىََُآليُتًًُناْذا ُٖيةُ    صاْظتُ دَطتُوَ، يإ دَتىاْني بًًََني بَُيطُناًْإ بُو واتايٍُ نُ يُ 

                                                           

ًَىٍَ وتاسيَةو ثًَؼةهُؾ نةشد، ئةُّ          يُ -1 ًَو يةُّ بُػةُّ بةُ ػة نىَبىوُْوَيُنذا نُ ْىطدٍُ يُنٌَُ بُػ
تشطُوَ يُطٍَُ ئاَادَ بىاْذا ًَٖٓايُ طىَسٍَِ و ُٖطتِ دَنةشد نةُ وَنةىو َىيًةذيَهِ يةُ        ثشطًاساُّْ بُ تىَصيَو

ُدا، نُ َُٖىوإ طىيٌَ بىَ دَطشٕ، ُٖساو قاٍَ دَنُّ. ئةُو طشمياْةٍُ نةُ    طُسٍَُ باطًَهٌ )ئايًين( يُ نًًَظ
صوَسيٍُٓ ئُّ نىَبىوُْواُْ و صوَسيَو يُ ئُو خىيَٓذُْوَطُيٍُ  يًَشَدا يُطُسٍ دَنىََيًُٓوَ، يُّ طىَػٍُ ًْطاوَ يُ 

  ُ َٓةًؽ بةىَ َاوَيةُى يةُ       ثًَىَْذٍ بُّ بابُتُوَ ُٖيُ، ئاوسٍِ يًَذساوَتُوَ. بُ ساٍ صوَسيَو يُ ْىوطةُسإ )نة
سيَضياْذا بىوّ(، سووْهشدُْوٍَ بُسََييٌ سَوػ  خَُيو بُ طؼ ، يةإ  درايةُتٌ نشدْةٌ ػةًَتاُْيإ يُطةٍَُ      

 سَوػتذا، بُ طُوسَتشئ ئاَاجنٌ تُواوٍ خىيَٓذُْوَ دَسووْؼًهاساُْنإ ديَتُ ئُرَاس.
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طًظتَُاتًو ُْبىوَ. سَْطُ ُْٖطاوٍ دواتش ضىوُْ طُسٍ ئُّ بابُتُ بًَت نُ   بَُيطُطةُيًَو  
يُ ُْٖىونُدا تُْطةزَيَهٌ سَوػةتُُْذٍ و    ُبٌَ نُ يُّ ضُػُٓ دَتىاٌَْ بىَ ئُّ ثشِوثاطُْذَيُ ٖ

دَسووٌْ تًَجُسِ دَنُئ و   بَُيطُيُنًؽ دَتىاٌَْ ثًَضةُواٍُْ ئةُّ ثشِوثاطُْذَيةُ بظةُدًَينَ.     
يًَهىََيًُٓوَ يُّ بىاسَدا ثًَىيظ  بةُ يًَهذاْةُوٍَ بابُتطةُيًَهٌ طةُوسَ و دىَساودةىَسَ، نةُ       

نشدْةٌ بةىَ ضةًًُتٌ     ٌْ ئةُّ ثُسِتىونةُوَ، بةُآلّ ئاَةارَ    دَسَوٍَ باصٍُْ بابُتةُنا  دَنُويَتُ 
ػًُاُْيٌ ئُّ بَُيطاُْ دَتىاٌَْ بُنَُيو بًَت. بُ واتايُى، بُػًَهٌ طُوسٍَ يكٌ نىَََُيٓاطةٌ  

تُْشاوٍ و  )ُّٖ يُ يكٌ ٖؤػٌ و ًَُٖؽ يُ يكٌ ئُصَىوًًُْنُيذا(، ُٖوٍَ بىَ يًَهذاُْوٍَ تًَو
ُتًًُنإ و طىَسِاْهاسٍ و طىَسِاٌْ يُنجاسضةُتٌ نىََُآليةُتٌ   ضانًُتٌ َُٖيطشٍ بًٓاتُ نىََُآلي

بىوَ، ُٖس بىَيُؾ، سَْطُ باطهشدٕ يُطُس ئُّ بَُيطُ ئاَارَ ثًَهشاواُْ، تا سادَيةُى دىَسيَةو   
دوباسَناسٍ بًَت. ويَشِاٍ ئَُاُْؾ دَتىاْني ْاوٍ بشِيَو نايٍُ دياسيهشاو بًًَُٓٓوَ تا ئُّ بابُتُ 

 ُ ٌَ          تا سادَيةُى سووٕ ن يٓةُوَ نةُ خىَيٓذْةُوٍَ دَسووْؼةًهاساُْ يُطةُس نؤََُيطةُ، دَبة
ًَتُ ئةاساوَ تةانى بطةا بةُ يُنجاسضةُيٌ ٖةضسٍ يةُ باطةُ          ًَٓ ًَىإ سػتُيٌ ب ًَىَْذيطُيًَهٌ ْ ث

 ُْٖىونُيًُناْذا يُطُس طىَسِاْهاسيٌ نىََُآليُتٌ و باسودوَخٌ طًاطٌ سوَر.
 

 :ثسسيازة ئةشًوونييةكاى
بٌَ ئاَارَ بهشيَتُ نايٍُ صاْظتُ نىََُآليُتًًُ ئُصَىوًًْةُنإ نةُ   بُس يُ ُٖس ػتًَو دَ

سواْطٍُ يًَهذاُْوَيٌ و خىيَٓذُْوَ ئاَاسيًُ نىََُآليُتًًُناٌْ تًَذا ئُجناّ دَدسٍَ. بشِيَو يُّ 
يًَهىََيًُٓوَ يُ طُس سَوػتُُْذياتٌ ئَُشِوَيٌ و سادٍَ سيَضداْاٌْ خَُيو بىَ   خىيَٓذُْواُْ، يُطٍَُ

ظًجُ طؼتًٌ يإ سَٖا سَوػتُُْذيُناْذا ثًَىَْذيًُنٌ َُُٖييُُْيإ ُٖيُ. بةىَ يىوْةُ،   ثشَْ
ػةًَىَ سوآًْةُ نىََُآليُتًًةُنإ يةُ     $بشِيَو يُ بَُيطُناٌْ بُساوسدناسيًُنٌ طاآلُْ بُ ْاوٍ 

دَطة  ثًَهةشد ةةة     1980بُسيتاًْادا ةة ئُطُسضٌ ئُّ يًَهىََيًُٓوَيُ يُ طُسَتاناٌْ دَيٍُ 
يُ بىوٌْ سادَيُنٌ صوَسٍ َىتُعًُٖذ بىوٕ بُ ثشَْظًجُ سَوػتُُْذيًُنإ يَُُسِ بابُتةُ   باغ

نةاسٍ، يةُ باخةٍَُ ْةاٌْ      ثًَىَْذيذاسَنإ بُ رياٌْ سوَراُْوَ دَنةا، بابُتطةُيًَهٌ وَى بةُدٍََ   
ثاسَيُنٌ صؤس نُ فشوَػةُس بةُ ٖةىٍَ بَُُٖيةُ سظةًَب نشدْةُوَ داويةُتٌ بةُ نشِيةاس و داواٍ          

ٌ صياتش يُ سادٍَ نُتىاسٍ يُ نىََجاًْاٍ بًُُ. سَْطُ ئُو نُطةاٍُْ برييةإ بةُ يٍ    صياْهشدْ
ُ  سَوػتُُْذٍ بُسصدايُ يُ نىيتىوسدا، ئُّ خاآلُْ بُ نُّ   بُٖا بضأْ، بُآلّ ْابٌَ يُ بري بهشٍَ نة

 سَوػتُُْذيٌ نىََُآليُتٌ تإ و ثىَيُنٌ وسدضٓشاوٍ ُٖيُ.
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شاوَ سادٍَ دُْايُت، يُ ُٖس نؤََُيطُيُنذا بُ يُنًَو يُ ًََزَوَ بُ ٖىَناسطُيًَهٌ ئاػه
يُ ثًَىَسَ بُسضاوَناٌْ باسودوَخٌ سَوػتُُْذٍ ًَٖٓشاوَتُ ئةُرَاس و ٖةُس بةُّ ٖىَيةُؾ، بةُ      

قاعًذَوَ دَبٌَ بَُيطُطُيًَهٌ صوَستش يُطُس بُ دسوطت صاْةًين طشمياْةٍُ ٖةُبىوٌْ تُْطةزٍَ      
بًَت. طُسَسِاٍ ئَُُؾ طُباسَت بُ ثًَىيظتًًُنٌ  سَوػتُُْذٍ )ثىَطت َؤديَشٕ( يُبُسدَطتذا

صوَس بُ ضىوُْ طُسٍ سادٍَ بشِيَو يُ تاواُْنإ نُ ئاَاسَنةإ بةُ ئاػةهشا باطةٌ دَنةُٕ، بةُ       
ناسٍ خؤثةاسيَضٍ   طشتُٓوَيُنٌ طًاطٌ ٖاتىوَتُ ئاساوَ، بُآلّ ئاَاسٍ خشاخ تاصَيٌ ضُػُٓ يُى 

ًَْاص  سياٍُْ يُ بُسدَطتذإ ْاتىاْني بُ سادٍ نايف بٌبُ طُسَاْذا وادب دَنا، ئُو بَُيطُ و صاًْا
ٖىٍَ ئُوٍَ، ئُو نُطاٍُْ نُ ئاواتٌ بُ قاسََةإ   يُ ػشؤظُ و باطًإ بضاْني و ئَُُؾ دَبًَتُ 

بىوًْإ يُ نؤبىوُْوَناٌْ سضبٌ ثاسيَضطاساْذا يُ طُسدايُ، بتىأْ يةُ دًةاتٌ ئةُو ئاَاساْةُدا     
، يُ دُخت يُطُسنشاوتشئ بًَضًُذا ثًَىيظ  بُ صياتشبىوًَْهٌ بًَُٓ قظُ. ئُّ طشمياٍُْ تُْطزَ

ًَىيظة  بَُُيةُ نةُ خةشاخ        نةاسَ ئاَةارَ    بُسضاوٍ طشووثٌ خشاثهةاسإ ُٖيةُ و ٖةُسوَٖا ث
ثًَهشاوَنإ بُ ػًَىَيُنٌ صوَستش، تانطُيًَو يُ تُواوٍ طشووثُ نىََُآليُتًًةُنإ بطشيَتةُوَ.   

َىَهًُٓ؛ بىَ يىوُْ خشاثرت بىوٌْ ضُػين تاواُْنإ، يإ ديهٍُ ئُّ طشمياُْيُؾ   بُػطُيًَهٌ
دًٓايُت نشدًَْهٌ صوَستش يُ ييُٕ تاواْباساُْوَ )يُ َُٖإ صياتش ُْبىوٌْ سيَزٍَ تاواْباساْذا(، 

ثشِوثاطُْذٍَ دابُصيين طؼتًٌ سَوػةت    بُآلّ ئَُاُْ طشمياُْطُيًَهٌ يواصتشٕ نُ دَنشٍَ بُ بٌَ
طُسنًَؼةةرت بةةىوٕ يةةإ طُسطةةُخترت بةةىوٌْ تاواْبةةاسإ، ٖةةُسوَٖا  باطةةًإ يُطةةُس بهةةشٍَ. 

نَُبىوُْوٍَ ئًكذاَاتٌ ثؤيًع و دَصطٍُ دادوَسٍ بىَ بُسطشٍ يُ سووداٌْ تاوإ، بُ طؼةتًٌ  
بُ واتاٍ يواصبىوُْوٍَ تإ و ثىٍَ سَوػتُُْذيٌ نؤََُيطُ ًًُْ. طُباسَت بُّ بابُتُ طشيٓطُ 

صوَستش دَبٌَ يإ ْةا، بَُيطةُ و صاًْاسيًةُ بُسدَطةتُنإ صيةاتش      نُ ئايا سيَزٍَ نُطاٌْ تاواْباس 
ْاسِوَػٔ و تَُاوئ، ضىْهُ ثىَيًع تًُْا ئُرَاسٍ يُنٌ طةًٌَ تةُواوٍ ياطةا ػةهًًًَُٓناٌْ     

 و سيَزٍَ تاواْباساٌْ ْاطشاو صوَس يُو يُنٌ طًًَُؾ نَُرتَ. 1يُبُسدَطتذايُ
ُ  ديهةُ    ئًَظتُؾ دَتىاْني بشِوَيُٓ طُس يُنًَهٌ طةُسَنًًُناٌْ سَوػةت، واتةُ      يةُ بابُتة

وَنى بُطةتًَين ئةُصَىوٕ نشدْةٌ ُٖطةتُ سَوػةتُُْذيُنإ. بةُثًٌَ        )بشِوَيُٓ طُس( بَُٓاَيُ؛ 
بريوسِاناٌْ باَيٌ ساط  َىسافضَنةاس و طةىُْٓتٌ، بَُٓاَيةُ طىَسَِثةاٌْ بُسضةاوتشئ ػةًَىاصٍ       

ٖاوبريَنةاٌْ طةُباسَت بَُةٍُ نةُ     تىاُْوٍَ سَوػتُُْذيًُ و سَخُٓناٌْ نشيظتىَفًَشيًَؽ و 
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دَغ تًَىَسداُْناٌْ دَوَيُت و تُْذسوطتًٌ ياسيذَسَناٌْ و ُٖسوَٖا ػًَىاصَ دىَساودىَسَنةاٌْ  
نىيتىوسٍ خُسدٌ، نُ بىوَتُ ٖىٍَ يُ ْاوضىوٌْ دَطُآلتٌ دايو و باوى، ُْٖذيَو داس يُطةٍَُ  

ئَُيبةةُت يةةُ سواْطةةٍُ  ئةةاَ و ْاَيةةٍُ طةةىوُْٓتٌ )َىسافضَنةةاسإ(دا ٖةةاوسٍَِ نةةُوتىوَ،    
ُ $َىسافضَناساُْوَ طشيٓطايُتٌ  وَنةى بًَضةِ بُْذيًةُنٌ نىََُآليةُتٌ، بةُسدَواّ      # بَُٓاَية

َُٖيطشٍ واتايُنٌ سَوػتُُْذٍ دياسيهشاوَ. واتايُى نُ سيَظايُنٌ تةا سادَيةُى نؤتابًٓاْةُ،    
ُ   طُباسَت بُ نشداسٍ دٓظٌ و ثًَذاطريٍ يُ طةُس سواْطةٍُ دَطةُآلت    َاَيةُدا  خىاصاْةُ يةُ بٓ

دَطشيَتةةُوَ. بةةُّ ساَيةةُؾ دَتةةىاْني بًَةةًَني نةةُ ئاطةةايٌ و ساطةةتًطُيًَهٌ سيَةةزَيًؽ يةةُّ     
سَخُٓطشتٓاُْدا دَبًٓشئَ، بُآلّ طُداْذٌْ ئٍَُُ نُ يُّ طُْتُسَ سَوػةتُُْذيًُ تايبُتةُدا،   

ًَىطة   ْاو ضىوَ، ث ًَٖض و ٖىَطشٍ بؤ ريإ بُثًٌَ نىَََُيًَو يُ بُٖا بَُٓايًُنإ بُ طؼتًٌ يُ
 طُيًَهٌ طًظتَُاتًو ُٖيُ نُ صَتُتُ بىوٌْ ُٖبٌَ. بُ خظتُٓ سووٍ بَُيطُ

نُطٌ و باسًَٖٓاٌْ َٓذاٍَ يُ نؤََُيطُدا ئََُُإ  يًَهذاُْوٍَ ُٖيىَُسدٌ ثًَىَْذٍ تانُ
ثٌَ دََيٌَ نُ ئُو نُطاٍُْ )ُْ ُٖس يُ باَيٌ ساطةت( خىاصيةاسٍ باْطُػةٍُ داسِووخةاٌْ بةُٖا      

ٔ، صوَسداس ئاَارَيإ نشدووَتُ دوو دياسدَ؛ صؤس بةىوٌْ سيَةزٍَ تةُآلم و صيةاتش     بَُٓاَيُيًُناْ
بىوٌْ سيَزٍَ دايو و باونٌ سَبُٕ )نُ ًَٖٓذيَهًإ ثًَؼرت ٖاودىوت بىوٕ و ُْٖذيَهًؽ ُٖس بُ 

بابُتٌ تىْذوتًزٍ  ئاطاتش بىوُْوٍَ خَُيو بُ طؼتًٌ طُباسَت بُ  تانٌ َاوُْتُوَ(. ُٖسضُْذَ
ُدا و تىْذوتًزيهشدٕ يُطٍَُ َٓذاآلْذا دَتىاٌَْ ببًَتُ ٖىٍَ صوَستش بىوٌْ ئُّ ُٖطةتُ،  بَُٓاَي يُ 

ئاساوَ، بُآلّ بَُيطُيُنٌ ثتُو يُطُس صوَسبىوٌْ سادٍَ  نُ خُسيهُ تُْطزَيَو يُ بَُٓاَيُدا ديَتُ
 سووداٌْ ًٖض ناّ يُّ دوواُْ يُبُسدَطتذا ًًُْ.

اسَت بُ داٖاتُناٌْ ثُسَطةُْذٌْ ديةاسدٍَ دايةو و    دَيُسِاونٌَ ُْٖىونُيًُناٌْ ئًَُُ طُب
باونٌ سَبُٕ، يُطٍَُ ئُّ بريوَنُيُدا نُ يُريَش طةًَبُسٍ دَسووْؼةًهاسيذايُ طةُباسَت بةُ يةُ      
ْاوضىوٌْ سَوػت، تُبايٌ ُٖيُ. ئَُُ بُو واتايُ ًًُْ نةُ سَبةُٕ بةىوٌْ دايةو و بةاوى بةُ       

َ ئةُجناٌَ ئةُّ ُٖيىَُسدةُ ةةةة     ًْؼاُْيُى يةُ نةُّ نةىستٌ سَوػةتُُْذٍ دَصاْةني، بطةش      
دايو و باونُ سَبُُْنإ ُٖسطًض ثًَؼبًين ُْنُٕ و خىاصياسيؼٌ ُْبٔ   ئُجناَطُيًَو نُ سَْطُ

ببًَتُ ٖىٍَ صياْهُوتٔ يُ طُػٍُ طؤصٍ َٓذاآلٕ. بُ َُٖإ ػًَىَ دَبةٌَ ًْطةُساٌْ     ةة سَْطُ
ضىْهُ يًَشَدا دَبًٓني، نُ سَْر و  صياتش بىوٌْ سيَزٍَ تُآلم و دًابىوُْوٍَ رٕ و ثًاوَنإ بني،

ئًَؼٌ َظىَطُساٍُْ ئُو َٓذاآلُْ نُ دايو و باونًإ يًَةو دًةا بىوُْتةُوَ، صيةاتش يةُ ٖةُس       
نُطةةًَو َٓةةذاآلٕ ُٖطةة  ثةةآ دَنةةُٕ. ئاَةةاسٍ نىََُآليةةُتٌ و ئُصَىوْةةُ بايًًًٓةةُناٌْ  
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َدا، بةُآلّ ػةًُاٍُْ   ُٖسدوونًإ بُػًَهٔ يُ طُسضاوَ طشيٓطُناٌْ صاًْاسٍ و بَُيطُ يُّ بىاس
نُ َؼتىَشِطُساٌْ باَيٌ ساطت قظٍُ يٌَ دَنُٕ، دَبآ يةُ  # دَيُسِاونٌَ و تشطٌ سَوػتُُْذٍ$

بُساَبُس ُٖس َُيًًَو بُ َُٖيظُْطاْذٌْ باسودوَخٌ ُْٖىونةُيٌ وَنةى تُْطةزٍَ طؼةتطريٍ     
     ُ  بةةُٖانإ و يُنجاسضةةُيٌ نىََُآليةةُتٌ، باآلْظةةًَو بًًََٓتةةُ ئةةاساوَ. ئَُةةُ ساطةةتُ نةة

بًَضُبُْذيًُناٌْ بَُٓاَيُ، طىَسِاْهاسيطُيًَهٌ درواسٍ نىََُآليُتًٌ تًَذَثُسِيَٓٔ، بُآلّ طىَسِإ 
 ٖاوواتاٍ تُْطزَ ًًُْ.

ديهٍُ رياٌْ ئاطايٌ و سوَراُْ يةُ بةىاسٍ بةاسودوَخٌ      بُ َُبُط  يًَهذاُْوٍَ نايُيُنٌ
دووَ، دَتىاْني باْطُػُ بةىَ نةاآل   سَوػتُُْذيًُوَ، نُ ثًَؼرت يُّ ثُسِتىونُدا بامسإ يُطُس نش

ُٖيُداُْ يُ ئُصَىوٕ نُ صوَسيٍُٓ نات يةُ طةُسووٍ     بًًَُٓٓ بُسضاو. باْطُػُ نايُيُنٌ بٌَ
طىػاسَناٌْ ثىَطت َؤديَشْذايُ، طىػاسيَو نُ يًَهذاثضشِاوٍ نىيتىوسيٌ بةُ ػةىيَُٓوَيُ )ئةُّ    

، ئةُو سَخُٓيةٍُ نةُ ثًَؼةرت     (بؤ ناآل و ػتىَُى)سواْطُ سَخُٓطشاُْ طُباسَت بُ باْطُػُ 
دَطريدسا تا سادَيُى يُبُسضاو دَطشٍَ، واتُ ئُّ عُيبُ تا سادَيُى سَوػتُُْذيًُ نُ باْطُػةُ  
يةةُ ًَْضيهةةٍُ طةةٌ طةةاَيٌ سابةةشدوودا بىوَتةةُ ٖةةىٍَ ْاسَوػةةتُُْذٍ يةةُ نايةةٍُ ثًَىَْذيًةةُ  

ٌ باْطُػةُ،  دٓظًًُناْذا(، بُآلّ ُٖس بُو دىَسٍَ يةُ بُػةٌ ػُػةَُذا بًًُٓةإ، ْةاوَسوَن     
ثًَىَْذيًُنٌ ْاسِاطتُوخىَ و درواسٍ ُٖيُ يُطٍَُ بُٖا و سَفتاسٍ خَُيهذا بُ طؼتًٌ و ْاتىاْني 
سيَهالَُ باصسطاًًْةُنإ ساطةتُوخَى بةُ طىػةاسدٍَ سَوػةتُُْذٍ ُْٖىونةُيٌ وآلت بةضاْني.        

دًٗةاًَْهٌ  تُْاُْت ئُطُس ئُّ ناسَؾ بهُئ، ويَُٓيُى نُ يُّ سيَهالَاُْوَ دَخًَضٍَ ويَٓةٍُ  
نىَْرتوََيٌ ُْفع و ُٖط  تاواْباسٍ و بُسثشطًاسَتًٌ تًًَةذا يةُ طةُسووٍ     سَوػتُُْذيًُ، نُ 

    ُ ريةاٌْ    َُٖىو ػتًَهُوَيُ. ُٖسوَٖا ْاوَسوَنٌ دٓظٌ سيَهالَُنإ و ئةُو ويَُٓيةُؾ نةُ ية
بَُٓاَيةةُيٌ طةةاصٍ دَنةةُٕ، يةةُّ دَ طةةاَيٍُ سابةةشدوودا طةةىَسِاوَ، ئَُةةُؾ صوَستةةش بةةُ ٖةةىٍَ  

 اسَصايُتًًُناٌْ فًًَُٓظتُناُْوَ بىوَ.ْ
يًَهذاُْوٍَ باْطُػٍُ ناآل ًْؼاْذَسٍ ُٖوا بُطتًَٓهٌ ئاػهشا ًًُْ بةىَ قةىوآليٌ دَسووٕ   
ثُسوَػٌ ثىَطت َؤديَشٕ. بىَ َُٖيظُْطاْذٌْ ساط  و دسوَيٌ ئُّ ُٖيىَُسدُ، ًَٖؼتُ بَُيطةٍُ  

يةُ   نُ بُ دَيًٓايًُوَ دَيضاْني ئَُُيُ، نُ باؾ و باوَسِثًَهشاو يُبُسدَطتذا ًًُْ، بُآلّ ئُوٍَ 
طُدٍَ بًظتَُذا، باْطُػُ ًَٖذٍ ًَٖذٍ يُ تايبُمتُْذيًُ نُتىاسيًُناٌْ ناآل دووس بىوَتةُوَ  
و صياتش باطٌ يُ واتا طَُبىيًو و خُياَيًًُناٌْ نشدووَ. ئُوٍَ ْايضاْني ئَُُيُ نُ ئاخؤ يُو 

ًْؼإ دَدسيَةٔ، طةُسجنًَو دساوَتةُ واتايةُى يُطةُس      دوَخُ خُياَيًاُْدا، نُ يُ سيَهالَُناْذا 
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بَُٓاٍ خىَػًفتُيٌ و دَطُآلتٌ سَٖا، يإ ئايا باْطُػُ ُٖط  يًَو داثضشِاوٍ دَسووًٌْ يةُ  
رياٌْ ئاطايًذا، بُ ػًَىَيُنٌ صوَس و بُسضاو صياتش نشدووَ. بُثًٌَ بَُيطُطُيًَهٌ تًَطُخىاصاُْ 

ْطُػُ ضةُْذَ صؤّ دَناتةُ طُسنًَؼةُ ئةؤديجٌ و دَيةُسِاونٌَ      دَتىاْني بشِوا بهُئ نُ ئَُشِوَ با
 دووسَثُسيَضيًَُٗٓسَنإ، بُ َُٖإ سادَؾ يُ طُس خُياَيُ طُسَتايًُنإ دَسِوات.

دابني نشدٌْ نُسَطتُ طَُبىيًهُنإ بىَ ثًؼاْذاٌْ نةشدَ    دَتىاْني ًْطُساٌْ ئَُُ بني نُ
بُ ئُطتىٍَ ناسبُدَطتاٌْ باصاسَوَيُ و ُٖس  و درنشدَناٌْ يُنجاسضُيٌ دَسووٌْ يُ ُْٖىونُدا

بىَيُؾ نُوتىوَتُ ثًَٓاوٍ بُسرَوَْذةىاصٍ و فشؤػُوَ، بُآلّ ئُّ ًْطُساًًُْ ْابٌَ ببًَتُ ٖةىٍَ  
ئُوٍَ ناسنشدَ دَسووًًُْناٌْ ئُّ نُسَطتاُْ بىَ صوَسيَو يُ خَُيو بُ ػًَىَيُنٌ يُنظُس و بةُ  

 وَسٍ.ػًَىَيُنٌ َُٖيظُْطًَٓذساو بًَُٓٓ دا
دًٌَ ُٖيُ ئاَارَ بهُئ بىَ يُنًَهٌ ديهُ يُ طىَسِاْهاسيًُناٌْ فشؤػةٌ نةاآل يةُّ ضةُٕ     
طاَيٍُ دوايًذا. ئُّ طىَسِاُْ ثًَىَْذيٌ بُ ناسداُْوَيُنُوَ ُٖيُ نُ سيَهالَةُ باصَسطاًًْةُنإ   

بةىَ  صوَستشبىوٌْ ًْطُساًًُْناٌْ خُسدًطُساٌْ ناآل، طُباسَت بةُ ريٓطةُيإ طُسِاْذووَتةُوَ    
ًَُٓناْذا ئُوَْةذَ دةذٍ ْةني، بةُآلّ         ًَؼتُنُؾ يةُ صؤسيٓةٍُ بُطةت خىَيإ. ئُّ ًْطُساًْاُْ ٖ
ُْٖذيَو يُ يًَهىَيُساٌْ َُٖيظُْطاْذٌْ باصاسِ، يُ َاوٍَ ئُّ ثًَٓر طاَيٍُ دوايًةذا ًْطُساًًْةُ   

ٍ ريٓطُيًُنإ بُ بُسضاوتشئ طىَسِاٌْ طؼةتًٌ يةُ سواْةًين خُسدًطُساْةذا دَصاْةٔ. ًََةزوو      
ٍَ و         ًَةزووٍ طؼةت طريبىوْةُوٍَ سَفتةاس و ُٖطة  ثتًةَى خُسدًطُسَي  تا سادَيةُنٌ صَوس َ

   ٌ دا، بةُّ ٖىَنةاسَوَ دَبةٌَ ضةاوَسِواٌْ ئةُوَ بهةُئ نةُ         ثًَؼشَِوَناُْ يةُ بةاصاسٍِ نؤََُيةُي
طىَسِاْهاسيطُيًَهٌ صوَستش يُّ بىاسَدا بًَتُ ئةاساوَ. ئَُيبةُت بضاظةٌ ريٓطةُثاسيَضٍ يةُ بةىاسٍ       

ووْٓاطاُْوَ، دياسدَيُنٌ نىيتىوسيٌ ئاَيؤصَ، بةُآلّ صَتُتةُ ئُطةُس مباْةُوٍَ ئةُّ بَُيطةُ       دَس
قُسَبىونشدْةُوٍَ  $تةُواوٍ سَت نُيٓةُوَ، نةُ ئةُو ُٖطةتٍُ نةُ دواٖةاتٌ         ًَٖٓاُْوَيُ بُ

 َ دَسنُوتًَٓهٌ ْىيٌَ يُّ بضاظُدا بىَ خىٍَ ًَٖٓاوَتُ ئاساوَ.#سابشدوو
دَنُئ، دًٌَ ئُوَ ُٖيُ نةُ ئاَةارَ بهُيٓةُ    # سابشدووقُسَبىوٍ $ئًَظتُؾ نُ قظُ يُ 

طُػٍُ ُْطُدًَٓشاو، بُآلّ سيَزٍَ بُسضاوٍ ئُو نُطاُْ نُ خىاصياسٍ ئةُوَٕ وَى ياسيةذَدَسٍ   
صوَس ٖىَطشيٌ ثُيذا نشدووَ و ُٖسضةُْذ نةُ   # ساويَزناسٍ$تايبُت  بُ 1رئ باػٌ بضُٓ طُس ناس

                                                           

نُغ يُ واُْناٌْ ثًَىَْذيذاس بُ صاْظتُ نؤَُآليُتًًُناُْوَ يُ صاْهةؤٍ سؤرٖةُآلتٌ    بُ ُٖسصإ بؤ يىوُْ -1
دا ْاو ْىوطًًإ نشدووَ، ضىْهُ وابري دَنُُْوَ نُ ئةُّ واُْطُيةُ صاًْةاسيٌ ئانةادميٌ ثًَىيظةتًإ بةؤ        يُْذَٕ
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ًْةاصٍ خةىدٍ خىيَٓذناساْةُوَ بةىَ      ئُّ سانًَؼُسيًُ يةُ  دَتىاْني طشمياُْ بهُئ بُػًَهٌ صوَسٍ 
طُسضاوَ دَطشٍَ، بُآلّ بُ طؼتًٌ دَبٌَ ئَُُ ةةة بةُو دةىَسٍَ نةُ يةُ       (دَسووٌْ)ساويَزناسٍ 

دَسنُوتين طُػٍُ طؤصٍ و نىيتىوسيٌ بضاْني. بُ َُٖإ ػًَىَ   دياسَ ةة بُ  سوواَيُتٌ ناسَنُوَ
دَسَاْطُ و خىيُ فًَشناسيًةُناٌْ نةاسٍ ساويَةزناسٍ دَسووْةٌ     ْابٌَ بًًََني نُ صوَسبىوٌْ خًَشاٍ 

و...، ًْؼاٍُْ ْإ بُ ْشخٌ سوَرخىاسدٕ و ناسداُْوَيُنُ يُ بُساَبُس نُّ بىوُْوٍَ ػةًُاٍُْ  
 ُٖسَاْذٕ يُ بُػُ ُْسيتُناٌْ ديهٍُ ئابىوسيذا.

      ُ يةُ يُطةُس   دياسَيُنٌ دياسيرت و دوايةًرت نةُ ثًَىَْةذيٌ بةُ ٖةُس يًَهىََيًُٓوَيُنةُوَ ٖ
باسودوَخٌ سَوػت يُ ُْٖىونُدا، طُػُطُْذٌْ ضةاينًٌ ضةانُخىاصيًُ. سيَةزٍَ سيَهدةشاو و     
نىَََُيُ خًَشخىاصَنإ بُ خًَشايٌ صياتش دَبٔ )بُثًٌَ بُساوسديَو، يةُ ٖةُس ًْةى دََزًََشيَهةذا     

ُؾ تةا  ، ئَُة 1سيَهدشاويَهٌ خًَشخىاصٍ ْىٍَ يُ بُسيتاًْادا بُ ػًَىَيُنٌ فُسٌَ دادََُصسآ(
سادَيُى بُسٌَُٖ َُْإ يإ نَُبىوْةُوٍَ ياسَُتًًةُ َاَيًًةُناٌْ دَوَيُتةُ يةُ صؤسيٓةٍُ       
ًَةىَسيَهٌ بةُسبآلوتش طةُسنُوتين ثشوَطشاَةُ طؼةًًُناٌْ         نايُناٌْ رئ باػًذا، بةُآلّ بةُ ث
َىصيهٌ صيٓذوو و ُٖسوَٖا نىَنشدُْوٍَ ياسَُتٌ يُ سيَطٍُ ثشوَطشاَةُ تُيُظًضيؤًًُْناْةُوَ   

اآلٍُْ دوايًذا طُدًَُٓسٍ ئُوَٕ نُ بُػذاسٍ يُ ياسَُتًًُ َاَيًًُ خًَشخىاصاُْناْذا )بةُ  يُّ ط
تايبُت بىَ ياسَُتًذإ بُ خَُيهٌ وآلتُناٌْ ديهُ، نُ ضُْذإ بىَ طًاطُتُناٌْ ًَْةى يًرباَيةٌ   

ْةذٍ  قُسَبىوٍ صيإ ْاناتُوَ( بُ ثًَضُواٍُْ سابشدوو، ئًذٍ تًُْا تايبُت بُ تىيَةزَ َةاّ ْاوَ  
 ًًُْ و يُ طُسجنذاًَْهٌ صياتش بىَ َشوَظ دؤطتًًُوَ، طُسضاوَ دَطشٍَ. 

بًًَٓٓةُوَ،    ئُّ باطاُْ بُ َُٖىوياُْوَ بىَضىؤْ و ْاتىاْني ًٖض بَُيطُ و ٖىَناسيَهًةإ بةىَ  
    ُ ُ        بُآلّ خةاَيٌ طةُسَنًٌ ئَُُيةُ نة   خىيَٓذْةُوٍَ وسدبًٓاْةٍُ ئةُّ دةىَسَ دياسداْةُ سَْطة

دًْاٍ ئةَُشِوٍَ تىوػةٌ ُْخىَػةًًُنٌ سوو يةُ تُْطةزَ       اْطُيُى بًَت نُ سَتهُسَوٍَ ُٖس سو
 نشدووَ.

و  2#نشِيين طُوص$ئَُيبُت سَخُٓطشَ نىََُآليُتًًُ ضُثُنإ، يُطٍَُ دياسدَطُيًَهٌ وَنى 
                                                                                                                                        

نةُ ثًةٍُ    0591ت يُ طُسدٌََ ُٖػتاناْذا دا ثآ دَبُخؼآ. تُْاُْ ناسنشدٕ يُ بىاسٍ ياسيذَسٍ ريٓباػٌ
 دابُصٍ بىو، َُيًٌ طؼتًٌ بؤ ئُّ خىيُ فًَشناسيًاُْ بُ سواَيُت نٌَُ ُْنشدبىو.   نؤَُآليُتًٌ ئُّ ناساُْ

 .1992بشِواُْ دىَويٌََ و ٖاوناسَناٌْ،  -1
ُطاسيَو ْاخاتُ طةُس  واتُ نشِيين ئُو بُسَُٖاٍُْ نُ بُسًََُٖٗٓإ، يإ خُسدهشدًْإ خ# نشِيين طُوص$ -2

ئُو ًَىَ و نُسَطتُ ضًَؼتًًاٍُْ، نُ بُ ئُْذاصياسٍ ريًَٓتًةو  # نشِياساٌْ طُوص$ريٓطُ. بُ وتُيُنٌ ديهُ، 
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ساويَزناسٍ دَسووٌْ و ياسَُتًذاٌْ خًَشخىاصاُْدا بُ باػٌ ئاػٓايُتًًإ ُٖيُ و بةُ ًْؼةاٍُْ   
باسودوَخًإ دَصأْ. بُ بىَضىوٌْ ئُوإ، نُطةاًَْو يةُّ دياسداْةُدا بُػةذاسٍ     خشاثرتبىوُْوٍَ 

َئريادَٕ؛ يإ ئُوٍَ نُ ئُّ دياسداُْ بُ  دَنُٕ نُ يُ بىاسٍ طًاطًًُوَ نُطاًَْهٌ ْاتُواو و بٌ
ئاَاجنًَهٌ ُْسيَين و ػُسِخىاصاُْوَ ٖاتىوُْتُ ئاساوَ تانى وا ُٖطت بهُئ نةاسيَهٌ بُنةَُيو   

َنَُيو يُ ثةُساويَضٍ ناسوبةاسٍ طةُسَنًٌ دًْةادا ئةُجناّ       دوايًذا بٌ بُآلّ ناسيَهٌ يُ دَنُئ، 
دَدسآ، بُ ػًَىَيُى نُ دَبًَتُ ٖؤٍ ئُوٍَ، نىََجاًْا تاآلْضًًُ فشَ ُْتُوَيًةُنإ، بةُ بةٌَ    

ُٖس ضُػُٓ طشَيبُطتًَهٌ سَوػتُُْذيٌ يةُ ثاْتايًةُ طشيٓطةُناٌْ رياْةذا ٖةُس ناسَيةو نةُ         
بًهُٕ. سَْطُ ئُّ سواْطُ سَػةبًٓاُْيُ تةا سادَيةُنٌ صوَس بةُ ساطة  طةُدًَُٓسٍ       دَياُْوٍَ 

سُقًكُت بٌَ، سَْطًؼُ يُ ُْٖذيَو ُٖيىَُسدذا ئُّ سَػبًًًُٓ تةًُْا ناسداُْوَيةُنٌ بةاؾ    
بًَت، بُآلّ ئُوٍَ نُ ئايا ئَُُ تًُْا سواْطٍُ َىَهًُٓ يإ ْةا، ثشطةًاسيَهٌ ئُصَىوًًْةُ،    

ََُيًَو ثشطًاسَ طُباسَت بةُ سادَ و طةٓىوس و دَييُتةُناٌْ طىَسِاْهةاسيٌ     يإ يُ ساطتًذا نىَ
خُسز نشاو بةىَ نةاسٍ     يُطُس، ضُػُٓناٌْ خُسدًٌ ناآلو َُٖيبزاسدٌْ ناس و سادَ سيَزٍَ ثاسٍَ

 خًَش و ُٖتذ.
دَتىاْني ثشطًاس بهُئ نُ بىَضٌ ئُّ ضُػُٓ ثشطًاساُْ يُ بُػًَهٌ طةُوسٍَ ئةُو سَخٓةُ    

ىيتىوسيًاُْدا نُ ثًَؼرت بامسإ نشد ًَُْٖٓشاوُْتةُ طةىَسٍَِ و يًَهىََيًٓةُوَيإ يُطةُس     بُسبآلوَ ن
دَطشٍَ نةُ سَخٓةٍُ نىيتةىوسٍ      ُْنشاوَ. ئُّ ػتُ تا سادَيُى يُّ ساطتًًُ ْاسُصَوَ طُسضاوَ

خىيَٓذُْوَ طًظةتَُاتًهُ ئُصَىوًًُْناْةُوَ طةُباسَت بةُ ديةاسدَ       ثًَىَْذيًُنٌ ئُوتىٍَ بُ
ُتًًةةُنإ ًًْةةُ. سَخٓةةُطشَ نىيتىوسيًةةُنإ وا بةةري دَنُْةةُوَ نةةُ ئةةُّ ضُػةةُٓ    نىََُآلي

خىيَٓذُْوَطُيُ، سَْطُ صوَس طُسطُسٍ بٔ، يإ بُ دىَسٍ يةُ ضىاسضةًَىٍَ ضةَُهًَهٌ ْةاَىَدا     
َطىَإ ُْٖةذيَو يةُ    دًًَإ طشتىوَ، نُ يُ تىيَزيُٓوَ دَسووْؼًهاسايًُناْذا بُنَُيو ْايُٕ. بٌ

قىتاخباْةةٍُ $ىَناٌْ يًَهىََيًٓةةُوٍَ نىََُآليةةُتًٌ دَسووْؼةةًهاسٍ، يةةُ ئةةاآل ٖةةَُيطشَ ثًَؼةة
صاْظةةتُ نىََُآليُتًًةةُ  $دا سواْطُيةةُنٌ ْةةاخىَؾ و درودرناسيةةإ يُطةةُس   #فشاْهفةةىَست

ئُصَىوًًُْنإ ُٖبىو، نُ بىَ صوَسيٍُٓ يًَهىََيُسإ وَنى طُسضُػةًَٓهٌ ناسيطُسيذاْةُس ديَتةُ    
 ئُرَاس.

ديهُ بىَ ئُّ نًَؼُيُ خبُيٓةُ سوو نةُ بىَضةٌ بةُ      ْني ٖىَناسيَهٌ طُسَسِاٍ ئَُاُْؾ، دَتىا
                                                                                                                                        

يُ فُييًذا بُسُّٖ ًَٖٓشابًَت ْانِشٕ.ٖةُسوَٖا ٖةُس ضُػةُٓ بُسٖةًََُهٌ ثًَؼةُيٌ نةُ تًًَاْةذا نُسَطةتٍُ         
 ةُناُْوَ.#غُيشَ طُوص$، دَضًَتُ سيَزٍَ ػتُ نًًُاوٍ بىَ طشوػت صياًَُْٗٓس، بُناسًَٖٓشابٌَ
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بةُسطشٍ   تايبُت سوَػٓبرياٌْ ضُخ يُ يًَهذاُْوٍَ نؤٍ بَُيطُنإ خىَيةإ يداوَ، نةُ سَْطةُ    
دَنشد يُ بُ باػرت صاًْين نىستهشاوٍَ، ئُو وَطفاٍُْ يُ ػًَىاصَ دىَساودىَسَناًْاْذا يةُ طةُس   

بٓضًُٓوَ خُسيهٌ داسِووخاُْ. بىَضٌ ئُّ تًَطُ طؼتًًًُ طةُباسَت   ُ يَُاَيُن  ئُّ بشِوايُيُ نُ
بُ داسِووخاٌْ سَوػت، تا ئُّ سادَيُ بىوَتُ تايبُمتُْذيٌ ٖاوبُػةٌ ساظةُ نىََُآليُتًًةُناٌْ    

 باَيٌ ضُخ و سَخُٓطشاٌْ نىيتىوس.
 

 ديسانةوة تووشي يةَهة ياتووى؟ (خةَهم)بَوضي 
اٍُْ بُسيتاًْا يُ سواْطٍُ صوَس نُطًَهُوَ، بةُ تايبةُت يةُ    ييًَُْو يُ ًََزووٍ ئُّ دوايً

 ُ سهىوَةُتٌ خةاتىو تاضةًَش و     باَيٌ ضُثذا، صوَس ًْطُساٌْ ًَُٖٓس بىوَ. ئُّ سَُْٖذَ بشيَتًًُ ية
داٖاتُناٌْ ئُّ سهىوَُتُ. دَتىاْني بًًََني ئُّ طًُيًُ باوَ نُ نؤََُيطٍُ بُسيتاًْا يُ بةىاسٍ  

ٍَ نةُ بةاَيٌ ضةُخ يةُ ثؼةت        سَوػتُُْذيًُوَ تىاوَتُو َ، تا سادَيُى يُوَيىَ طُسضةاوَ دَطةش
ئةُّ   ؛ ُْنشدٌْ دَْطذَسإ، بُ تاضًَش و َرياتُ طًاطًًُنٍُ ْاٖىًََذ بىوُْوَ. وَنةى ئاَةارَ  

،  نُ ئُطُس خَُيو ثًَذاطرياُْ دَْط دَدَُْ وَٖا خىَ بُ سُم  بَُيطُ ًَٖٓاُْوَيإ خظتىَتُ سوو
و وَٖا تُسكرييَهٌ نىَتابًٓاُْ نُ بُٖاطُيًَهٌ خؤ بُ صاٍَ صاْاْةُ  دُت مساصآًًَْهٌ تًَهٍَُ بُ 

بُدوادا بىوَ، بُ َظىَطُسيًُوَ ئةُّ خَُيهةُ يةُ ٖةُس      (بؤ طُيٌ بُسيتاًْا)و ُْتُوَخىاصاٍُْ 
 بىاسيَهُوَ تىوػٌ تىاُْوٍَ سَوػتُُْذٍ بىوُْ.

بةىوَ نةُ يةُو بُػةُ      َُصاقٌ ئةُو نُطةاُْ ْةاخىَؾ    ئُّ بَُيطُ ًَٖٓاُْوَيُ بُ تايبُت بُ
ٍَ يةُ نةُؾ و ٖةُواٍ )طًاطةٌ و            ئابىوسيًاُْدا خةُسيو بةُناسٕ، نةُ وَٖةا ُٖطةت دَنةش

بُ صوَستشئ سادٍَ َىَهني بُٖاناًْإ ْاوَتُ يوَ. ئُوَ ػةتًَهٌ   1980نىََُآليُتٌ( دَيٍُ 
ئاػةةهشايُ نةةُ ئةةُّ بُػةةاُْ بةةشيَتني يةةُ فًَشنةةشدٕ و باسًَٖٓةةإ و ريةةٔ باػةةٌ و طشويظةةُ    

يُنإ نُ صؤسيٍُٓ يُ سوَػٓبرياٌْ ضُخ تًًَذا سىصووسيإ ُٖيةُ. ناتًَةو طُسضةاوَ     ط تُْذسو
َاَيًًُنإ و سىسَُتٌ ناسَنايإ تُواو نُّ دَبًَتُوَ، وَطىَطةُ دَبةني نةُ ئةُّ دوَخةُ بةُ       

ديهُ بةىَ ٖةَُىوٍ ضةانُنإ بةضاْني، ْةُى بةُ        دَسنُوتين يىوتُييٌ يإ ًَٖشػًَهٌ طؼتًٌ 
ُيُنٌ ئاَيىَص و طشمياُْيٌ نُ ًْؼاُْطُيًَو يُ دواٖةات و ئاطةُواسَناٌْ تًَةذا    بُػًَو يُ ثشوَط

ٖةًض   دَبًٓذسئَ. صؤسيَُٓإ يُ َُٖبُس ئُّ وَطىَطةُدا نةىٍََ دَدَيةٔ و تًَطُيؼةتتُٓإ بةٌَ     
تشطًَو ةة و تا سادَيُنًؽ بُ ساصاوَيًًةُوَ ةةةة تةُعًُِ داوَ بةىَ سَوايةُتًَهٌ بةُسبآلوتش.       

وسٍ داٖاتٌ ئُّ طؼتاْذُْ، ُٖسوَٖا يُ بُسَُُٖناٌْ طشووثًَهٌ دىَساودةىَس  ثاوَخنىاصٍ نىيتى
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نُطاًَْهٔ نةُ بةُ    يُ ناسبُدَطتاٌْ ًَذيا طؼتًًُناْذا بىوَتُ سواْطُيُنٌ ُْسي . ئَُاُْ 
ٖىَناسطُيًَهٌ تةا سادَيةُى دًةاواصَوَ )ُْٖةذيَو دةاسيؽ بةَى دانةىَنٌ نةشدٕ يةُ طشويظةُ           

ىٍَ درواصيًُ ضًٓايُتٌ و نىيتىوسيًُناُْوَ( ُٖطتًإ نشدووَ يُ طؼتًًًُنإ و صوَستشيؽ بُ ٖ
خُباتًَهٌ قىَْاخ طاصدإ، يُطٍَُ ًَٖضَناٌْ تةاسيهٌ نةُ دَوَيةُت دَسنُوتُياْةُ و خةُسيهٌ      

 بُسَْطاسئ.
يُ ًًُْ، نُ يةُ ًََةزَوَ   #ُٖوٍَ و تشطُ سَوػتُُْذٍ$ئاناٌَ ئُّ باسودوَخُ، ئُو ضُػُٓ 

ٕ      ثُسوَسٍ ييٌُْ ًْؼتُإ ناتةذا واتةاٍ ضةُخ     ساطت، قظُيإ يةُ طةُس نةشدووَ و يةُ ٖةَُا
ٌ   $واتةُ خةُباتٌ سَوػةتُُْذٍ تايبةُتٌ      -خىاصاُْنُيؼٌ   -# ثشَْظةًح طةُْتُسٍ طًاطة

ْاطشيَتُوَ. بُو دىَسٍَ ثًَؼرت بًًُٓإ، ئُّ َُٖيىيَظتاُْ يُ ُٖطتًَهٌ بًَُٖضٍ ئاطىودَيٌ بشِ و 
ُ صوَسيٍُٓ ييُْطشاٌْ ئُّ طشووثُ بةُسبآلوَ ضةُخ ةةة    ئاطىودَيٌ يًَربِاوَوَ طُسضاوَ دَطشٕ ن

يًرباَيُ ضُْذإ يًٌَ بُٖشَداس ْني و داٖاتٌ ئُّ دوَخُ، وَنى ْاٖىًََذيًُى نةُ طُسضةاوٍَ يةُ    
خىَبُ سُم صاْني يإ وَسِطًًُنذايُ، يُ سَوتٌ باسودوَخُنُدا خؤٍ دَسدَخات. ئُّ ْائىًَذيًُ 

تشٍ ُْٖذيَو يُ َؼةتىَشِطُساٌْ ًَْةى ةةةة يًةرباٍَ ضُػةُٓ      بُ طشَويَتًًُنٌ خىَ بُ سُم صاْاُْ
ثًَىَْذيًُنٌ دَسووٌْ ًْطُساٌْ ًَُٖٓسٍ ثُيذا نشدووَ، طشَويَ  بىَ سَخٍُٓ تىْذ يةُ ْةُياسإ   

َؼةتىَشٍَِ   نُسَنإ( بؤ سطىانشدٌْ ُْتُوٍَ بةُسيتاًْا. ئُجناَُنةُ دَبًَتةُ     )طفًَُ وستُوست
ثآ نُ بُ دَّ ضُثَُيًًُوَ ُٖوٍَ دَدَٕ بُس سُم بةىوٌْ خىَيةإ   َفايذَ و دووثاتٌ ًَْىإ طشوو بٌ

ديهُ بُ سووَُتًَهٌ تىوسَِوَ ُٖوٍَ دَدَٕ بري و ساناًْإ  سَت نُُْوَ.  بظُدًَٓٔ و طشووثًَهٌ 
ئَُُ يىوُْيُنُ يُ بضوَصيٌ ًََزيٍُٓ ًَْىإ طشووثٌ، بضوَصيًُى نةُ تًًَةذا ٖةُس ييةًَُْو يةُ      

ييٌُْ بُساَبُس ُٖيُ تةا بُػةًَو يةُ تايبُمتُْذيًةُناٌْ خةىدٍ ئةُو       طًُيًهُسإ ًْاصٍ بُ 
بطشيَتُوَ و بُّ دىَسَ َؼت َشَِنُ ثاطاو بذسٍَ. ييُْطشاٌْ تاضًَش و ُْٖذيَو يُ ْةُياسَناًْإ  
ًْاصيإ بُ يُنرتٍ بىو تا ُٖس يُى يىوُْيُى يُ بُػُ ْهىََيٌ َُٖيُٓطشَناٌْ بىوٌْ ئةُوٍ دٍ  

ًَىَْذيًةُ طاديظة  ةةةة          بًَت. وا ديَتةُ بُس  ضةاو، ئةُّ ًْةاصَ دووييُُْيةُ، ٖىَنةاسٍ ئةُو ث
تايبُمتُْذيٌ ػًَىٍَ سووبُسِووبىوُْوٍَ سهىوَُتٌ تاضةًَشَ   َاصوَخًظتًًاُْ سووٕ دَناتُوَ نُ

بشِيَو يةُ بُطةتًَُٓناْذا يةُّ      يُطٍَُ ئُغًاسٍ دىَساودىَسدا و بُ تايبُت خىدٍ خاتىو تاضًَش يُ
 بشد.سَوػتُ يُصَتٌ دَ

طُسَسِاٍ ئَُُؾ، سهىوَُتٌ خاتىو تاضًَش بىَ ُْٖذيَو يُ خةَُيو تةًُْا ئةاَيىَصتش بةىوٌْ     
بىو. باسودوَخًَو نُ يُ ْانةاٌَ ػةىَنٌ    1970باسودوَخٌ ةةة يُ بُٓسَِتذا ْاسُصٍ ةةة دَيٍُ 
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 ػىَسِػطًَشِاُْوَ طُسضاوٍَ دَطشت. طُسَايُداسٍ بُ طُسنُوتٔ يُ سووبُسِووبىوُْوٍَ دوايةًين 
دا، ُٖيىَُسدًَهٌ يُ باسٍ بىَ بُدَطُآلت طُيؼتين خًَةشاٍ يًربايًضَةٌ ْةىٍَ،    1968طاَيٌ 

باَيٌ ضُثٌ درَ بىًْاتٌ، تىوػٌ ػهظت نشد. دَتةىاْني   ضُْذئ وآلتذا سَخظاْذ و بُّ دىَسَ  يُ
بَُيطُ بًًَُٗٓٓوَ نُ ٖاودَطتًٌ دَْطذَسإ يةُ ٖاتٓةُ ئةاساٍ ئةُّ سووداوَدا، طةُسَنًًرتئ      

اسٍ ئُّ بُ ئُجناّ طُيؼتٍُٓ ساظُطُسٌْ باَيٌ ضُثُ، نُ ُْٖىونةُ تىوػةٌ ُْخىَػةًًُنٌ    ٖىَن
 نىػُْذٍَ سَوػتُُْذٍ ٖاتىوَ.

ًَُةُ ُْخىَػةٔ، تةا سادَيةُى تايبةُت بةُ ضةًين          ئُّ تًَطُيُ نُ َشَوظُناٌْ طُسدٌََ ئ
يةُ دَيظةاسدتشئ   سوَػٓبريَ ُْى باَيٌ ضُثٌ خىدئاطا. سَْطُ بتىاْني بًَةًَني سوَػةٓبريإ يةُنًَو    

  ُ وتُيةُى ٖىَنةاسٍ بةىوٌْ ئُواْةُ، نةاسنشدٍ       طشووثُ نىََُآليُتًًُنأْ. ئُّ دَيظةاسديًُ، بة
سوَػٓبريإ ُٖس ئَُُيُ نُ بُػًَهٌ ُٖسَ طةُوسٍَ بةاسٍ طؼةتًٌ ئاصيةُتٌ و وَسِطةًًإ بةُ       

دَسَاٌْ يةُ  نىََيُوَ بًَت و بًًًََُٓوَ، بُآلّ يُ سيَطٍُ بُساوسد نشدٕ يُطٍَُ طُسضُػين دَسووٕ 
ًَني نةُ ئةُوإ دَبةٌَ ئةُو ُٖطةتُ ئاَةارَ ثًَهةشاوَ        #ناليين دوايٌ$تًؤسَنٍُ  دا دَتىاْني بًَ

نىَْرتوٍََ بهُٕ و صَٖشَنٍُ بطشٕ و يُ ئاناًَؼذا يةُ بًضةُطُيًَهٌ بةاؾ و خةاوَٕ نةَُيهٌ      
ضةًين  دآًَُٖساُْدا بًطىاصُْوَ بىَ ثاْتايٌ نىيتىوس. بُثًٌَ ئُّ طُسضُػُٓ، ئُو نةاسٍَ نةُ   

ُْدَُْ ئُو راناويًٍُ نُ ْاطًىْايًظتاٌْ يًرباَيٌ ْةىيٌَ    سوَػٓبري ْابٌَ بًهُٕ ئُوَيُ نُ ثُسَ
طُسنُوتىو يُ خىَيإ دًايةإ نشدووَتةُوَ و ديٗاوَيةزيًإ نشدووَتةُ طةُسٍ ئةُوإ. سَْطةُ        
سوَػٓبرياٌْ ييُْطشٍ تًؤسٍ دَسووْؼةًهاسٍ صيةاتش يةُ بةاقٌ سوَػةٓبريإ يةُ َُتشطةٌ ئةُّ         

يٗاويَزيًُدا بٔ، ضىوْهُ بُثًٌَ بَُٓاٍ بايًين دَسووْؼًهاسٍ ئُوإ بُ ػًَىَيُنٌ خىَخًَضاُْ د
ُْخؤػًًإ يُ طٍَُ دايُ. بُُٖسساٍَ، ئَُُ يُنًَو يُ ضُْذئ طةشف  سوَػةٓبرياٌْ ييةُْطشٍ    

 دَسووْؼًهاسيًُ، نُ دَياُْويَت يُ ثاْتايٌ نىيتىوسدا ناس بهُٕ. 
ضاوثىَػٌ يُ طُسضاوَناٌْ ئةُّ سايةُ، ٖةَُيطشٍ ضُػةًَٓو      وسٍ، بُبشِوا بُ سووخاٌْ نىيتى

ٖىَناسَ، يإ تًَطُيؼتًَٓهٌ ثاطاو َُٖيُٓطشَ يُ وسدَوَ بؤ طشد. ُٖيىَةُسدٌ    تاقُخىاصيٌ بٌَ
سَوػتُُْذٍ، طُوُٖسيَهٌ دَسووٌْ ةةة نىََُآليُتًًُنُ ًًُْ  نُ بُناسًَٖٓاٌْ، يةُ تةُواوٍ   

يُنظاٌْ بُ دواوَ بًَت. ًٖض ٖىَناسيَهٌ يىَريهٌ، دَسووْةٌ يةإ   نايُناٌْ رياْذا ئُجناًََهٌ 
نىََُآليُتٌ ًًُْ بؤ ئُوٍَ خَُيو ضُػٓطُيًَهٌ دىَساودةؤس يةُ سُطاطةًُتٌ سَوػةتُُْذٍ،     
ُٖسوَٖا سادَيُنٌ ْاٖاوطإ يُّ سُطاطًُتُ، يُ دوَخطُيًَهٌ دًاواصدا يُ خىَ ًْؼإ ْةُدَٕ.  

َةُ دَبًةٓني و بىَيةُ طةُسوَنٌ داسودَطةتُيُنٌ َافًةايٌ       يُ ساطتًذا، صوَسداس ثًَضُواٍُْ ئُ
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بشٍِ بةاصاسٍِ ثةاسَؾ َشوَظًَهةٌ     َشوَظهىر، سَْطُ يُطٍَُ َٓذاآلْذا صوَس ًَٗشَبإ بًَت و دَطت
خًَشخىاص بًَت، ئاَارٍَ ئًَُُ يًَشَدا بىَ َشوَظٌ سياناس يةإ يىوُْيةُنٌ ػةُقٌ سَوػةتُُْذٍ     

نُطذا ًًُْ، بطشَ يُ طُس درواسٍ ئاطايٌ سَفتاسٍ َةشوَظ   ، يُ رياٌْ ُْٖذيَو1ئًَطؤديَظتؤًْو
  دإ بُ صَسافُتٌ ثًَىَْذٍ يىوُْيٌ َُيًُنإ يُ قظُ دَنُئ. دَسووْؼًهاسٍ يُ سيَطٍُ طُسْر

َ سادَ و طٓىوسَناٌْ ْىاْذْةُوٍَ ئىَبةزٍَ دَسووْةٌ يةُ دًْةاٍ       دا، و ضُػُٓ بٌ دًْاٍ دَسووٌْ
 ئُّ خاَيُ ُٖيُ. دَسَوَدا، بُ تىْذٍ دُخ  يُطُس

َ نةُ  #بةإ خةىد  $يىوُْيُنٌ بُسضاو يُّ طةُسجنذاٍُْ تًةؤسٍ دَسووْؼةًهاسٍ، يُطةُس     
ديهُ؛ ئُّ تًىَسَ  ئاخًَضطُ ضُْذ ييُُْناٌْ ئُّ بًٓاتُ نشدَْىيٍَُٓ دياسٍ نشدووَ. بُ وتُيُنٌ 

ٕ ثًَهةُوَ  سووٌْ دَناتُوَ نُ ضُػُٓ دىَساودىَسَناٌْ بُػُ ثًَؽ ئؤديجًًُناٌْ دَسووٕ، ضةًىَ 
تًَهٍَُ دَبٔ و يُ دوايًؼذا نىَََُيًَو يُ ناسيطُسيًُ نىََُآليُتًًُنإ ثًًَإ صؤس دَبًَةت يةإ   

ئُّ بُػُ دىَساودىَساُْ يةُريَش ناسيطةُسيٌ نةشدٍَ بةُسصدا ثًَهةُوَ      #. دَثاَيًَىٍَ$ئُو بُػاُْ 
اَطرينشدٌْ طاَاٌْ ثًَىَْذٍ دَدسئَ )   يُ سيَطٍُ يبشدٌْ طشيٌَ ئؤديح و   يُ سيَطٍُ طُق

يةُ، بةُ    رانًَُٓسَوٍَ دَسووُْوَ(، بُآلّ ئُّ ثًَىَْذيًُ ْاضةاسَإ ْانةات، ئةُّ نةشدَ ْةىيَين     
يُ ئُجناٌَ نىَََُيًَو ٖاوػىْاطًذا ثًَهُوَ طشٍَ # بإ خىد$بًٓاتًَهٌ تُواو يُنجاسضُ بضاْني. 

  ٌ بةُ ئىَبزَطةُيًَهٌ    ياْةٍُ، نةُ بةُ ٖىَناسطةُيًَهٌ دىَساودةىَس و      دَبُط َ؛ ئةُو ٖاوػىْاطة
 دىَساودىَسَوَ ٖاتىوُْتُ ئاساوَ. 

ًَىٍَ يُنجاسضةُ دسوطةت ْابةآ و ْاػةتىاْني            دَطهُوتٌ سَوػتُُْذٍ ئَُشِوَنةُ بةُ ػة
ٖىَناسيَهٌ دَسووْٓاطاُْ يُ بُساَبُسٍ وَٖا يُنجاسضُيًُنذا دَطةت ًْؼةإ نةُئ، َُطةُس     

ُ ثشوَتًَظةتاًًُْناٌْ طةُسَتاٍ قىَْةاخٌ    َ صاَيٍُُ يُ واْة #بإ خىد$ئُوٍَ مباُْوٍَ ئُو دىَسَ 
 َؤديَشْذا ويَٓا نشابىو، ديظاُْوَ بزيًَُٓٓوَ.

بُّ دىَسَ ئُطُسضٌ سَْطُ يُ طًاطُتُنإ و ةة بُ سادَيةُنٌ صوَسيةؽ ةةة يةُ َاًٖةُتٌ      
دَوَيُتٌ بُسيتاًْا يُّ طاآلٍُْ دوايًذا و ُٖسوَٖا يُ ثؼتًىاًًُْنُوَ نُ خَُيو يًٌَ دَنُٕ بُ 

طُسإ و تىوسَِ بىوبني، بُآلّ يُ باسودوَخٌ خشاثةٌ سهىوَةُت ْةاتىاْني بطُيٓةُ ئةُّ      تىْذٍ ًْ
َُٖىوٍ خَُيهٌ بُسيتاًْا قىَْاخٌ فةُقشٍ يةُ سادَبةُدَسٍ سَوػةتُُْذٍ تًجةُسِ        ئُجناَُ نُ

دَنُٕ. نؤََُيطُيُى نُ بتىاٌَْ يُ ضىاس ْؤسٍَ ثؼ  طُسٍ يُنذا وَٖا دَوَيُتًَو ببُخؼًَتُ 
                                                           

1-  (ego - dystonic      ٍُبُ تُواوٍ ئُو ػؤى و ئاوات و برياُْ دَوتشآ نةُ يةُ طةٍَُ ثًَهٗاتة ،)$  خةىد #
(ego.دا ْاتُبايُ، ُٖ بؤيُؾ بُ ْا بُ دآ و ُٖسَِػُنُس ديَُٓ بُس ضاو ) 
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َإ تىوػٌ عُيب و طشف  دَسووٌْ ةة نىيتىوسيًُ، بُآلّ ئُّ طشفتُ بضةىونرت و  َطى خىٍَ، بٌ
 ئاَيىَصتش يُو ػتُيُ نُ يُ ْاطًُٓوٍَ ْائىًََذٍ ًَُٖٓسٍ باَيٌ ضُثُوَ دَخًَضٍَ.

ًَىاص و سَوػ  تًؤسٍ داسَيزٍ نَىَُآليةُتًٌ ئةُو نُطةاٍُْ نةُ قايةٌ بةُ داسِووخةاٌْ         ػ
 )دَسووٕ ثضيؼهٌ طهاتًًُْذٍ( س.د. يُْطُوَبريِوساناٌْ  َُُٖطريٍ سَوػتُُْذئ، سَْطُ يُ

ناسيطُسٍ وَسطشتيبَ نُ ػىيَٓطٍُ ػًَ  و طةُيَُتٌ دَسووًْةٌ طةُسئاوَروو نةشدَوَ. بةُ      
نشاوَتُ يةُْط،    يُّ ضُػُٓ تًؤسٍ داسيَزيًاُْدا ضُْذَ نُّ بُ ئاػهشا ئاَارَ ضاوثىَػٌ يُوٍَ 

ْىوطًُٓناٌْ ئُو بُ طُس صؤسيُٓ نُطايُتًًُناٌْ دَيةٍُ  دَتىاْني بًًََني نُ ناسيطُسٍ قىوَيٌ 
دا، يُنًَو يُ ٖىَناسَناٌْ بًَُٖضٍ ئُّ بىَضةىوُْيُ يةُّ طةُسدََُدا، نةُ يةُ ثؼة        1960

دََاَهٌ ئُّ باسودوَخُ ئاطايًُوَ ػًَىاصيَهٌ ًْطُساٌْ ًَُٖٓس يُ ػًَ  ػاساوَيُ. يُو ناتةُ  
وا تًطُيؼةتىوٕ نةُ وَصيفةٍُ سَخٓةٍُ نىيتةىوسيٌ       بُ دواوَ، صؤسيٍُٓ يًَهىََيُساٌْ نىيتىوس

دَسووْؼًهاساُْ دَسخظتين بًَضُُ تايبُتُناٌْ ػةً  ػةاساوَيُ يةُ بةاسوودؤخٌ بُُْٖةذيَو      
ئُّ ضُػُٓ سَخُٓيُ دَبٌَ ياسَُتًذَسَإ بٌَ بىَ ئُوٍَ ئاخًَضطةُ    داسدا، ُٖسوَٖا ئَُُؾ نُ

َُآليُتٌ ةة ئابىوسيًُناْذا و ناسيطةُسيٌ يةُ   و ثاَيجؼتُناٌْ ئُّ ػًَتًًُ يُ طىَسِاْهاسيًُ نىَ
رياٌْ دَسووًْذا بذوَصيُٓوَ. ُٖسوَٖا يُ ناتٌ طُسَُٖيذاٌْ بريِوساناٌْ ناليُٓوَ، ئُّ بىَضىوُْ؛ 
ًَ  و ػةُسووسٍ سَطًةإ يةُ           ًَ  و سَُْٖةذٍ سَوػةتُُْذٍ، دوديةىٍ دساويَهةٔ و ػة نُ ػة

ٌْ تانُوَ ُٖيُ، صؤستش يُ سابشدوو طىسٍِ بَُٓايُنٌ ٖاوبُػذايُ نُ ثًَىَْذٍ بُ طُػٍُ دَسوو
 طشتىوَ.

( ئاَارَ دَنا، ئُّ بىَضىوُْ ناتٌَ بُ بةٌَ ئةُوٍَ ٖةَُىاس    1992بُو دىَسٍَ نُ ٖاطًَت )
بهشآ يُ خىيَٓذُْوَ نىََُآليُتًًُناْذا دَبشيَتُ ناس، بىَضىوًَْهٌ بُ ضًًُتًٌ تاى سَُْٖذيًُ. 

وٍَ ُْخىَػٌ نؤََُيطُيُ، سَْطُ ئةاَيىَصٍ نىيتةىوس   يُ وَٖا طىتاسيَهذا نُ ئاَاجنُنٍُ ْاطًُٓ
  ٌ ديهةُ بىوًْةإ ُٖيةُ و      يُ بُسضاو ُْطريدسٍَ. تُْاُْت يُو دًَطُيُدا نةُ ْاطةًُٓوَطُيًَه

صؤسيُٓيؼًإ دَبُٓ ٖةىٍَ سَػةبًًًُٓنٌ تايبةُت و ثشِْةاوَسوَنًٌ، ُٖسضةٌ صيةاتشٍ بابةُتٌ        
دَنُوُْ ٖؤػُوَ دَتىاْني يُ وتاسَنٍُ ئادوَسْىَ  بُسيًَهذاُْوَ. يُ ًَْىإ ئُو يىوُْ صوَساٍُْ نُ

( طُباسَت بةُ ثشِوثاطُْةذَناٌْ فاػًظةتُنإ ْةاو بةُسئ، نةُ ُْٖةذيَو يةُ بةريوِسا          1951)
دَسبشِاوَنإ تًًَذا صوَس سووْهُسَوَٕ، يُ َُٖإ ناتذا نُ دًٗاْبًًًُٓ طؼةتًًًُنٍُ ئةادوَسْىَ   

 بُ تىيَزٍ بزاسدَ ديَتُ بُسضاو.ئَُشِوَنُ بُ ػًَىَيُنٌ بًَئىًََذ و تايبُت 
بُ َُٖىوٍ ئَُاُْوَ، صَتُتُ نُ بؤضىوُْنٍُ ٖاطًَت يُ بُساَبُس ئُّ بىَضىوُْدا ضُْذإ 
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دًاواص بًَت. ئُو دََيًَت نُ بُثًٌَ تًىَسٍ دَسووْؼًهاسٍ، َةشوَظ بةُسدَواّ يةُ ًَْةىإ دوَخةُ      
بايةإ  $ َيُنٌ ديهٍُ تًؤسَنٍُ ٖؤػًًُ دًاواصَناْذا يُ َُٖيضىوٕ و داضىوْذايُ. ئَُُ ػًَى

نُ بُثًٌَ ئَُُ ُٖس نُطًَو يُ رياٌْ دَسووٌْ خىَيذا بُسدَواّ # خ سا $ ةُ يُّ فؤسََُيُدا: #
يةةُ ًَْةةىإ دوَخةةُ طةةُسَتايًُناٌْ ثاساْىويةةا ةةةة دَسووٕ ثضةةشِاوٍ و ساَيةةُتٌ يُنجاسضةةٍُ    

ٖىَيةُؾ، يةُ خىيَٓذَْةُوٍَ    دووسَثُسيَضنُسَوٍَ ساط  خىاصاُْدا يُ دىوآلُْوَدايُ. ُٖس بُّ 
نىيتىوس و نؤََُيطُدا سَْطُ يُطٍَُ خاَيطُيًَهذا نُ ًْؼاٍُْ َُٖيضىوٕ و داضىؤْ يةُ ًَْةىإ   
ئُو بىَضىوْاٍُْ نُ صوَستش َُٖيظُْطًَٓذساو و يُنجاسضُٕ و بىَضىوْطُ يًَهًؼذا نُ نةَُرت بةُّ   

نىيتةىوس طُسثؼةهٔ بةُ    دَىسَٕ سووبةُسِوو بًٓةُوَ. دًةا يَُةُؾ دَبًةٓني نةُ ساظُطةُساٌْ        
يُبُسضاوطشتين ئُّ ئاطاداسيًُوَ طُسجنٌ خىَيإ خبُُْ طُس بابُتٌ ُْخؤػًاُْ و بًًََني نُ دوَخٌ 

 ثاساْىويا ةة دَسووٕ ثضشِاوٍ يُ تُواوٍ نىيتىوسدا صاَيُ.
ٖىَناسيَو بىَ ئُوٍَ نُ بىَضٌ دَبٌَ ُٖوٍَ بةذَئ، خىََةإ يةُ ثةُيشَِوٍ نىيَشنىيَشاْةُ يةُ       

ببىيَشئ ئَُُيُ نُ ْاضةاسبىوٕ   (باسودوَخٌ سَوػتُُْذٍ نؤََُيطُ)طاْذُْ طُوسَناٌْ َُٖيظُْ
بُ وَٖا َُٖيظُْطاْذْطُيًَو ةةة بُ يُبُسضاو ُْطشتين وسد بىوٕ يإ وسدُْبىوٌْ سيَةزَيًإ ةةة   
بُ واتاٍ دووثاتهشدُْوٍَ قظُطُيًَهٌ تايبُتًؼُ. بُّ طشمياُْيةُ بُٓسَِتًًةُوَ نةُ ريةإ يةُ      

خاُْنُيةذا، ْةاتىاْني يةُ باطةُناٌْ      طٍُ ئَُشِوَيًذا وَنى ريإ بُطُس بشدُْ يةُ ػةًَت  نؤََُي
ثًَىَْذيذاس بُ نىيتىوسٍ دَُاوَسيذا سؤَيًَهٌ ناسيطُسَإ ُٖبٌَ. سَْطةُ خةَُيو سَفتةاسيَهٌ    
بُسَْطاساُْ بهُٕ و سَْطًؼُ بُ درواسيًُوَ بتةىاْني دَطةت ًْؼةإ بهةُئ نةُ نةاّ نةاسٍ        

تش دَبٌَ. ْاناًٌَ ٖضسٍ دَسووْؼًهاساُْ يُ داْاٌْ ناسيطُسيًُنٌ بُسضةاو  ضانظاصٍ ناسيطُس
يُ طُس بضاظٌ ئاػ  خىاصٍ، تُْاُْت يُ طُسٍَُ ثاساْىويايٌ دُْطٌ طاسددا، يىوُْيُنُ يُ 

  ٌ بةىَ ناسيطةُسيٌ داْةاٌْ طًاطةٌ. بةىَ ًَٖٓاْةُوٍَ        1طشفتُناٌْ طىَسِاٌْ طىتةاسٍ ْاطةًُٓوَي
ٌ  ديهُ، يُ  يىوُْطُيًَهٌ َ بةُٖشٍَ )دووس يةُ نةُتىاس(، ٖةُسوَٖا      ُْخىَػٌ دوَصيُٓوٍَ صوَس بة

تةُواوٍ ثًةاوإ سقًةإ يةُ     $ػاساوَ يُّ باوَسِاُْدا نُ  خ بهُيُٓ يُخؤبايٌ و  دَتىاْني ئاَارَ
ئَُيبُت ُٖس ثًاويَو دَبةٌَ ئَُةُ   #. تُواوٍ طجٌ ثًَظتإ سَطُص ثُسط $يإ ئُوٍَ نُ # رُْ

يٌ دَسووًْذا ُٖطتطُيًَهٌ دووييٍُُْ طُسَتايٌ طةُباسَت بةُ رٕ   قبىوٍَ بهات نُ يُ قىوآل
ًَةت نةُ         ٌَ دإ بةُوَدا بٓ ًَظةتًؽ دَبة ًَىَ؛ ُٖس نُطةًَهٌ طةجٌ ث بىوٌْ ُٖيُ، بُ َُٖإ ػ

                                                           

ٕ $َُبُط  ْىوطُس يُ  -1 ىَضةىووُْيُ يةُ خىيَٓذْةُوَ دَسووْؼةًهاسيًُ     ئةُو ب ؛ #طىتاسَ ْاطةًُٓوَيًُنا
 نىيتىوسيُناْذا، نُ ئاَاجنًإ دوَصيُٓوٍَ ضُػُٓ ُْخؤػًًُنٌ َُُٖطريٍ نىيتىوسيًُ يُ نىَََُيطُدا.
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  يَُُسِ سَطُصَوَ ًَٖؼتُنُ# دًانشدُْوَ$ (ثشوَطُيُنٌ دَسووٌْ بُ ْاوٍ)يًْهُّ ثامشاوَناٌْ 
ُْٖذيَو يةُ ثًةاوإ و ُْٖةذيَو تةانٌ طةجٌ       ُوَدا ًًُْ، نُ يُ ٖؤػًذا َاوَتُوَ. طىَاًَْو ي

يُ ضٓطٌ ئُّ بىَضىوُْ ْاػرييُٓدا طشفتةاسٕ، بةُآلّ طةُسجنذاٌْ     (بُ ػًَىَيُنٌ تىْذتش)ثًَظت 
تايبُت، بةَى ئةُّ دادوَسيًاْةُ و ثاػةاًْؽ بةُ َُٖةُطري صآًًْةإ و دَسبةشِيين ئةُوٍَ نةُ           

يةُ  )ُ، دوطُاًْضًََهٌ ثُتًًُ و سوَبًَشت ًٖةىوص  َُٖىوَإ سواْطُطُيًَهٌ ُْخىَػاَُْإ ُٖي
و ٖاوبريَنةاٌْ بةُ سةُم ئةُّ بَىضةىوْاُْ بةُ َايةٍُ         (ثُسِتىونٌ نىيتىوسٍ طهاآل و طًُيًذا

طُسػىَسٍِ دَصأْ. ديظاُْوَ، ثُطين وسدبًٓاْةٍُ صيةاتش يةُ ُْخىَػةٌ نىيتةىوسيٌ؛ ْةاتىاٌَْ       
طت دَنُٕ سَوتٌ دَسووٌْ رياٌْ سوَراُْ ناسيطُسيًُنٌ ئُوتىٍَ يُ ئُو نُطاُْدا ُٖبٌَ نُ ُٖ
 بُو سادَيٍُ نُ يُّ تًىَساُْدا دَسدَنُوٕ ػًَتاُْ ًًُْ.

 
 :خةَهم ساالزيي يةستةكاى

يُطٍَُ ئُو ئاطُيًُ صوَساٍُْ نُ بُ نَُيو وَسطشتٔ يُ دَسووْؼًهاسٍ دَتىاْني طُباسَت بةُ  
ُْدا بًدُيُٓ دَطتُإ، ُٖسوَٖا دَبٌَ دانىَنًًُ دَسووٌْ و دَيُسِاونٌَ ػاساوَنإ يُ رياٌْ سوَرا

تًَبطُئ نُ ُٖيىَُسدٌ سَوػتُُْذٍ َُٖيطشٍ ضةانبىوُْوَيُ.    بتىاْني بُ ياسَُتٌ ئُّ تًؤسَ
بةإ خةىدَوَ،   $يُ يُنًَو يُو ثُسِتىوناُْدا يُطُس يًَهذاُْوٍَ بىَضىوُْ ثًَىَْذيةذاسَنإ بةُ   

 ُ ئاخًَضطةةٍُ ُٖيىَُسدةةُ دَآل،  بىَضةةىوُْ طةةُسَتايًُنٍُ فشوَيةةذ نشاوَتةةُ طةةُس ضُػةةٔ نةة
    ٔ . (1983، 1سَوػتُُْذيًُناٌْ َشوَظ يُ ْاتىاًًْةُناٌْ طةُسدٌََ طةاوايًذايُ ) سوَتًَظةتاي

نةاسنشدٍ طةُسَتايٌ بةإ    $ْىوطُسٍ ثُسِتىونٌ ئاَارَ ثًَهشاو، وَٖا ساٍ خىٍَ دَسدَبشٍَِ نُ 
اَيٌ طُػةُدا بًًََٓتةُ   ُٖط  سىصووسٍ دايو و باوى يُ دَسووٌْ َٓذاَيٌ يُ س خىد ئَُُيُ نُ

نةُ يُطةٍَُ دَطةتُيُى يةُ سواْطةُ       –( يةُّ بىَضةىوُْ طةادَ و ناسيطةُسَوَ     51)ٍ.# ئاساوَ
َُٖيطشٍ ثشِ ْاوَسوَنًَهٌ # بإ خىد$وَٖا تًَذَطُئ نُ  –دَسووْؼًهاسيًُناْذا تُبايٌ ُٖيُ 

ابُطةتُبىوًَْهٌ  ديهُ بإ خىد دَتىاْةآ ببًَتةُ ٖةؤٍ و     وتُيُنٌ بُ نَُيو و بإ ًََزوويًُ. بُ
يُخؤ بُ سَوػت، وابُطتُيًُى نُ بُ ٖؤٍ طؤسِاْهاسيًُ نىََُآليُتًًُنإ نةُّ و صوَس دَبةٌَ،   
بُآلّ ُٖسطًض يُ تُواوٍ نايُناٌْ نىيتىوسدا يُ بُٓسَِت و بَُٓاوَ يواص ْةابٌَ. بةُو دةىَسٍَ    

 :بُسَُُٖناٌْ نىَتايٌ تًَُُْذا ئاَارٍَ ثٌَ نشدووَ فشوَيذ يُ يُنًَو يُ 
ئُّ سطتُ درواصْىيَُٓ خباتُ سوو، نُ َشوَظٌ ئاطايٌ ُْتةًُْا صوَس   ئُطُس نُطًَو بًُوٍَ $  

                                                           

1- Rothstein 
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بُطة    غُيشَ سَوػتُُْذيرتَ يُوٍَ، نُ خىٍَ دَيضاٌَْ، بطةشَ ٖةُسوَٖا  صيةاتش يةُوَؾ ثةٌَ     
سَوػتُ. تًؤسٍ دَسووْؼًهاسٍ ةة نُ ًْىٍَ يُنةٌَُ ئةُّ سطةتُيُ يُطةُس دَطةهُوتُناٌْ      

 (52. ٍ 1923ة ًٖض ْاسَِصايُتًًُنٌ بىَ ًْىٍَ دووَّ ْابٌَ )فشؤيذ، ساوَطتاوَ ةة
ئُو نَُيهٍُ، يُ بريوسِاناٌْ فشوَيذ و تًىَسٍ داسِيَزَساٌْ ثىَطةت فشوَيةذٍ يةُّ ثُسِتىونةُدا     
وَسطرياوَ، يُطٍَُ صوَسيٍُٓ تًىَسٍ داسِيَزيًُ دَسووْؼةًهاساُْناٌْ ئةُّ دوايةُدا طةُباسَت بةُ      

يُ. ُٖس بُو دىَسٍَ ثًَؼرت باطِ نشدووَ، بُػًَهٌ طةُوسٍَ ئةُّ تًةؤسٍ    نىيتىوس دًاواصٍ ُٖ
داسيَزيًاُْ يُريَش ناسيطُسٍ بىَضىوًَْهٌ ْاطًُٓوَيًذا بىوَ و بُّ ئاَاجنُوَ ٖاتىوَتُ ئاساوَ نُ 
ػةةًَىاصَ باوَنةةاٌْ ُْخىَػةةٌ دَسووْةةٌ سووٕ ناتةةُوَ يةةإ ةةةة بةةُ وتُيةةُى ةةةة ُْخؤػةةًًُ   

دَطتًٓؼإ بهات. يُ ساَيًَهذا، ئاَاجنٌ ئةُّ ثُسِتىونةُ خظةتُٓ    يُناٌْ ٖاو ضُسخ  نىيتىوسٍ
بُسضاوٍ بىَضىوًَْهٌ دًاواص و بُناسًَٖٓاٌْ ئُو بؤضةىوُْ بةىوَ يةُو يىوُْطُيةٍُ )ػةشوَظٍُ      

 ُ طةُسٍ نةاسنشدَ نىَْرتوََيهةُس و      نىيتىوسٍ دَسووْؼًهاساُْدا(، بىَضىوًَْو نُ دُخت دَناتة
طشيٓطرتئ بًٓاتُناٌْ نىيتىوسٍ دةَُاوَسٍ. ئةُّ بًٓاتاْةُ    يُنجاسضُنُسَوَناٌْ ُْٖذيَو يُ 

ديهُ ئُو ئُصَىوْاْةٍُ ئةُّ بًٓاتاْةُ      سىنٌُ خَُيهظايسٍ ُٖطتُناًْإ ُٖيُ، بُ وتُيُنٌ
 ُ داٖةاتٌ ٖةًض ضُػةُٓ      تُياسٍ دَنُٕ، بُ نَُيو وَسطشتٔ يُ نؤدطُيًَهٌ دىآًْاطاُْيُ، نة

ًَٖٓاًَْهٌ تانٌ يُطةٍَُ نؤََُيطةُدا ًًْةُ، بطةشَ     يإ فًَشناسٍ و باس طاصطاسيًُنٌ نىيتىوسٍ 
 بُػًَو يُ باػرتبىوُْوٍَ نىيتىوسٍ طؼتًًُ.

سَتهشدْةُوٍَ تةُواوٍ    يُ يًَهذاْةُوَ تايبةُناٌْ بُػةٌ دووََةٌ ئةُّ ثُِستىونةُدا يةُ        
بًَضُُناٌْ ثًتىََيطُسيَتًذا وَٖا بَُيطُ ًَٖٓشاوَتُوَ، نُ ناسنشدٍ ئةُّ بًٓاتاْةُ، تًَهةٍَُ بةُ     

ايُتٌ و تًَشوتُطُيًًُنٌ طؤصيًُ. بىَ بُساوسدنشدٌْ سادٍَ طؼتطريٍ ئُّ تايبُمتُْذيًاُْ سَطُْ
يُ باقٌ يىوُْناٌْ خُسدًٌ طؼتًٌ نىيتىوسيذا، يًَهذاُْوَطُيًَهٌ دَطتًٓؼاْهشاوٍ صوَس )بىَ 

نةُ   –تُيُظًضيؤٕ # طشيايُ دَُاوَخىاصَناٌْ$يىوُْ طُباسَت بُ ييُُْ سَوػتُُْذيًُناٌْ 
يةإ ضةاثًًَُُُْ دُجناَيًًةُنإ يةإ      –بُ ئًَظتُ خىيَٓذُْوَطُيًَهٌ صوَسيإ يُطُس نشاوَ تا 

ثشوَطشاَُ ثشِ بًظُسَناٌْ ساديىَ( ثًَىيظتُ، يًَهذاُْوَطُيًَو نُ دَبىايُ ُّٖ وَنى يىوْةُناٌْ  
 سَخُٓطشاُْ، ًَُٖؽ يُطُس بَُٓاٍ تؤريُٓوَ بآ.$ئُّ ثُسِتىونُ بُ ػًَىَيُنٌ 

، ئُطُس ػًهاسيًُ ثًَؼهُػهشاوَنإ يُّ ثُسِتىونُدا يُ بَُٓاوَ بَُيطُداس بةٔ  بُّ ساَيُؾ
)ئُطُسضٌ تًُْا يُطُس ئُو يىوُْ تايبُتاٍُْ نُ باطًإ يُطُس دَناو بُ ضاوثىَػٌ يٍَُُ نُ 
ئُّ ػًهاسيًاُْ ضُْذَ دَبٌَ يُ سيَطٍُ خظتُٓ سووٍ بىَ ضىوْطُيًَهٌ ُْسيًًَٓىَ ًَةضإ بةٔ(،   
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ثًؼاْذَسٍ سَُْٖذيَو يُ ئُصَىوٌْ َشؤئ، نُ تًؤسٍ نىََُآليةُتٌ و   ىاْني بًًََني ئُو نات دَت
نىيتىوسٍ دَبٌَ يًَهذاُْوَيإ يُطُس بهات. بُػذاسٍ طؤصٍ يُو ضُػُٓ سَفتاسَ نىيتىوسياُْ، 
نُ يُّ ثُسِتىونُدا باطًإ يُطُس نشاوَ )  يُ ثًَطٍُ نُطًَهذا نُ ئُّ سَفتاساٍُْ ُٖيةُ و    

ًَٓةُس يةإ بةُسخىسٍ ئةُّ سَفتاساْةُدا(، تىاْةاٍ نةىَْرتَوَيٌ        يُ ثًَط ٍُ بُسدَْط يإ بُسَُٖٗ
ػُٖىاًًُْتٌ يُ سادَ بُدَس، يُ سيَطٍُ ئىَبزَ ػايًًَُٗٓس و قبىوٍَ َُٖيطشَناٌْ دايو و باونُوَ 
طاص دَنات. يُ ساطتًذا، ئُّ بُػذاسيًُ دَبًَتُ ٖىٍَ ئُوٍَ تةاى، ػةىيَٓطٍُ طةىووبزَيُنٌ    

يُ دَطُآلتًَهٌ ٖاوبُؾ تُسخإ بهات و ئُْذاَُتًٌ يُ نؤََُيطُدا بهاتةُ ػةتًَهٌ   طؼتًٌ 
ًَزَناٌْ         ًَُٓس. بٓةَُاٍ ػةًهاسيًُناٌْ ئةُّ ثُِستىونةُ سواْطُيُنةُ، نةُ دَآل: ضة صَوس ػايًٗ
نىيتىوسٍ دَُاوَسٍ ناتًَو دَطاتُ طةُستشئ و ناسيطُسداْةُستشئ سادٍَ خةىٍَ نةُ َةىَسى      

ُنايإ يةةُ ثًَىَْةةذميإ بةةُ سيهًُتًًةةُنٌ بةةُسبآلو و َُٖةةُطريٍ  دًََْتةةُ طةةُس تًَطُيؼةةتٓ
نىََُآليُتًًُوَ. ئُّ تًَطُيؼتُٓ طةُسَسِاٍ تةُواوٍ بُسبُطةت و ْاناًًَةُ َظةىَطُسَناٌْ،      

دَطُآلتذا، نُ يُ نىَْرتوََيهشدٌْ ُٖطتُنايإ طةُباسَت   دَبًَتُ ٖىٍَ ضُػُٓ ئاػتًًُى يُطٍَُ 
ًَؼةُدائ         بُ صيإ و ويَشاْطُسٍ و َُسط ة ًَُةُ بةُسدَواّ يةُ ن ة واتةُ ئةُو ُٖطةتاٍُْ نةُ ئ

 يُطَُيًاْذا ةةة سوََيًَهٌ ناسيطُس و بُسضاو دَطًَشٍَِ.
يةةُّ بُػةةُدا ئةةُّ بىَضةةىوَُْإ خظةةتُ سوو، نةةُ سَْطةةُ ْاػةةادٍ نىيتةةىوسٍ )طشفتةةُ   

، سَْطُ ْابُسدَواَُنإ( يُطٍَُ ْاخىَػٌ نىيتىوسٍ )ثًَهذاداُْ خىديًُنإ(دا بُ َُٖيُ بطريدسٍَ
ٌَ بةُ          )يُ ػًهاسيًُ نىيتىوسيًُناْذا( ئةُوٍَ نةُ ٖىَنةاسٍ ئايَىصيًةُ يةُ نَىََُيطةُدا، دَبة
ػًَىَيُنٌ وسدتش و سوَػٓرت سووٕ بهشيَتُوَ. ئُو نات، سَْطُ وا بضاْني يُطٍَُ ػةًَىاصطُيًَو يةُ   

ُ داسِووخةاٌْ  ْاػاديذا سووبُسِووئ، ُْى يُطٍَُ سَْر و ئاصاسٍ دَسووٕ سَجنىوساُْدا،   بطات ب
 دَسووٕ ثُسوَػاٍُْ ُْفع. يُ ُٖس ػشؤظُيُنٌ تا سادَيُى ئاَيىَصٍ نىَََُيطٍُ َؤديَشْذا 

يُ ئاسادا ًًُْ، )نُ وا بةضاْني   –بُ واتاٍ وسدٍ وػُنُ  -# بٓضًُٓيُى$ سووٕ دَبًَتُوَ نُ
ُصاٍ ثىَطةت  خُسيهٌ داسِووخإ بًَت( و )ئَُيبُت بىَ تًَطُيؼ  يُّ بابُتُ، ًْاصيَهُةإ بةُ وتة   

َؤديَشٕ ًًُْ(، بطشَ يُ باتٌ قظُنشدٕ يُ داسِووخاٌْ بَُٓاناٌْ نؤََُيطُ، سَْطُ ئَُُ صياتش 
ًَْضيو بُ ساطتًٌ بًَت، نُ بُ دَسبشِيًَٓهٌ خىاصَيًًُوَ بًًََني ئُّ َاَيةُ يةُ بٓضةًُٓوَ ويَةشإ     

 ُْبىوَ.
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 فةزيةنطؤن
 
 
 

 

 طدٔ ناوٍ  ثُيغ ػًهاسٍ:  
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 سوداو   بىيُس: 
 باصاس طًاٍ   باصاسٍِ بطؤسِ: 

 عاَُ   دَُاوَس: 
 عاٌَ   دَُاوَسٍ: 

 تىدَ   نؤََُيُ: 
 واقًع   نُتىاس: 
 َضاح    تُػكَُيُ:

 قذستٗاٍ ايضاّ آوس  دَطُآلتُ ْاضاسنُسَنإ: 
 َتعايٌ  نىيتىوسٍ باآل: فشٖٓط 

 تاٌَ ًَإ طفتُاٌْ  ًَْىإ طىتاسٍ:  تًَفهشيين
 َفصٌ   تُطٍُ: 
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 اطتٓبا ػاخص  تًَطُيؼتين ثًَىَس: 
 دضب بُ نٌ   وسد بؤ طشد: 
 يهتاطشايٌ   تاقُخىاصٍ: 

 سوإ   دَسووٕ: 
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