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ت في الىلذ العشبّي  ُّ ت الخىىٍي  مذسظت البيُىٍّ

 *4ص/ ن. قمىاص                                        

ت    البيٍُى

ت  ت لخدلُل الٟىىن الش٣اُٞت.  Structuralismالبيٍُى ٣ت لٍٛى هي ٍَغ

خ٩ّىن اإلاىهج البيُىي مً جدلُل  ى ال حهخم  البج ٍو الضازلُت في الىو. َو

ما٫ ألاصبُت ال جمخل٪ 2باإلاٗجى )اإلاضلىالث( بل بالضوا٫) في عؤي -(. وألٖا

ت  ت ـ مٗجى ؤخاصًا. بن ؤو٫ مً ؤّؾـ مىهَج البيٍُى اللٛىيُّ البيٍُى

ؿغي ٞغصًىان صي ؾىؾحر ( في 3)Ferdinand de Saussure الؿَى

 Course in General« صعوؽ في ألالؿيُت الٗامت»مدايغاجه: 

Linguistics(4 ًت في ٞغوؿا، في مىخه٠ الؿخِىُاث م (. وكإث البيٍُى

ً ٖىضما جغظم الُٟلؿٝى البلٛاعّي جىصوعٝو   Tzvetanال٣غن الٗكٍغ

Todorov ٩لُحن الغوؽ ؤٖما٫ الكRussian Formalists الٟغوؿُت،  بلى

خم جُب٤ُ اإلاىهج البيُىي  ت. ٍو ما٫ ؤخض مهاصع البيٍُى ٞإنبدذ َظٍ ألٖا

لم  في مجاالث مسخلٟت للٗلىم ؤلاوؿاهُت مً ؤمشا٫ ألاهثربىلىظُا، ٖو

ٗض ٧لىص لُٟي قتراوؽ ٌُ لم الىٟـ، والى٣ض ألاصبي،   Claudeالاظخمإ، ٖو

Lévi-Strauss (5ا ) لغاثض البيُىي بال مىإػ في الخ٣ل ألاهثربىلىجي. ٞةن

ُت بد٨م اؾدىاصَا  ت الت  خملذ لىاء الٗلمُت واإلاىيٖى ٖلىم  بلىالبيٍُى

ص٣ُ٢ت ٧اللؿاهُاث جمشل زُىة خاؾمت باججاٍ الىيىح اإلاجهجي في 

                                                 
 ، الهىذهيرالاعاعذ وسئِغ كعم العشبُت، ولُت الجامعت بتروهيخررام، اإلاظخار ألا * 
0
(، جدلُل السُاب في يىء اإلاىاهج الى٣ضًت اإلاٗانغة، صمكـ٤: اجدـاص ال٨خـاب الٗـغب، م: 0222ٖؼام، مدمض، )  

010 
2

ت بضاًت ل   ؿغي وحٗخبر مٟاَُمه اللٍٛى ت.لٛىي ؾَى ت البيٍُى  ىٍٓغ
1

  Ryan, Michael, Literary Theory: a practical introduction, Ed 2, Blackwell Publishing, USA, (2007), 

P35.   
2

مـــا٫ لُٟـــي ؾـــتروؽ ؤزـــغ بلُـــٜ الٟغوؿـــُحن ٖلمـــاء الاظخمـــإ ؤخـــض   فـــي مجـــا٫ ٖلـــم ؤلاوؿـــان والخد٣ُـــ٤  و٧ـــان أٖل

   .ؤلازىىلىجي



 

 

26 

26 

ت ٢ض ؤنبدذ مدىع  مماعؾت ه٣ض ٖلم  للؿغصًاث. بن ألالؿيُت البيٍُى

٩ا. و٧ان لها ًٞل ؤلانغاع ٖلى صعاؾت اَخمام ٖلماء اللٛت ف  ي ؤوعبا وؤمٍغ

اللٛت مً وظهت الىٓغ الىنُٟت. وجخُلب صعاؾت البيُت: جدلُلها وج٨ُ٨ٟها 

ا اإلاالٟت مجها، صون الىٓغ  بلىصازل الىو  ؤًت ٖىامل ؾُا٢ُت  بلىٖىانَغ

ت في ؤجها ؤمضث وج٨مً مؿاَمت البيٍُى. زاعظت ٖجها، مهما ٧اهذ مازغة

ـــ اء مىهجالى٣ض بإص ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ٣بــــلىا٠٣ً ٖلى ظمــ ــــٌ ٖلى م٩ىهاجه ت الىو ٍو ـــ ـــ

الث٣ه لضازلُت. اإلابضؤ الظي ؤزاع ٢ًُت ٦بري في ألاوؾاٍ ألاصبُت ا ٖو

ىن قٗاع   Death of« مىث اإلاال٠»والى٣ضًت هي ٢ًُت ؤَل٤ ٖلحها البيٍُى

the Author ىن ٣ًهضون بهظا الكٗاع ؤال جهبذ البُاهاث  . و٢ض ٧ان البيٍُى

غ الضعاؾت الى٣ضًت لؤلصب ؤوهي ه٣ُت الاعج٩اػ  اإلاغجبُت باإلاال٠ هي ظَى

الغثِؿت اإلاىظهت للٗمل الخدلُلي الى٣ضي. بل ًجب ؤن ج٩ىن ه٣ُت الاعج٩اػ 

  .هي مً الىو طاجه –ٖىضَم  –

يُت ت الخىٍى  Genetic Structuralism   البيٍُى

 
ً
ت ق٩لُت ت الك٩لُت ٖلى جدلُل  بضؤث البيٍُى ىضما ا٢خهغث البيٍُى ؤوال، ٖو

مغاظٗه الىٟؿُت لضي مبضٖه، ؤو ْغوٞه  بلىالىو وخضٍ، صون الغظٕى 

، وظضث هٟؿها ؤمام الباب اإلاؿضوص، بؿبب َظٍ الاوٛال٢ُت. تالاظخماُٖ

يُت»ٞجاءث  ت الخ٩ٍى  تالاظخماُٖلخ٩ىن اهٟخاخا ٖلى آلاٞا١ «  البيٍُى

سُت. وكإث ال ً والخاٍع يُت اؾخجابت لؿعي بٌٗ اإلا٨ٍٟغ ت الخ٩ٍى بيٍُى

ت في نُٛوالى٣اص، للخٞى ها الك٨الهُت وؤؾـ خح٤ُ بحن ؤَغوخاث البيٍُى

ال٨ٟغ اإلااع٦سخ  في جغ٦حٍز ٖلى الخٟؿحر اإلااصي والىا٢عي لل٨ٟغ والش٣اٞت 

 (.  1ٖمىما)

( ٣ٞض 4644ـ4552) Georges Lukàcsالُٟلؿٝى اإلاجغي ظىعط لى٧اف 

ً. و٢ض ٧ان ؾُُغ ٖلى مج مل ؾىؾُىلىظُا ألاصب في ال٣غن الٗكٍغ

                                                 
4

يُــت، مى٢ــ٘ عابُــت ؤصبــاء الكــام، ًــىم الاؾــترظإ: الؿــلم ، ؾــلُم ؾــاٖض اإلا     ــت الخ٩ٍى  ،٣42/23/0242عــي، البيٍُى

   http://www.odabasham.net/show.php?sid=20301الغابِ: 
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ت الغواًت»ل٨خابه الى٣ضي الهام  ألازغ  4602الظي وكٍغ في بغلحن ٖام « هٍٓغ

يُت، ٞحربِ بحن الخُىع  ت الخ٩ٍى والخُىع ألاصبي  الاظخماعيالهام في البيٍُى

  Jean Piagetفي مًامُىه وؤق٩اله. و٢ض ٢ضم الٗاِلم الىٟسخ  ظان بُاظُه

ا مخ٩امال ًٖ البيُت في ٦خابه جهى  ت»عا هٍٓغ ًغي بُاظُه ؤن «.  البيٍُى

البيُت جىظض ٖىضما جخمشل الٗىانغ اإلاجخمٗت في ٧ل قامل. ولىؾُان 

(، م٨ٟغ وها٢ض ٞغوسخ  مً 4642-4642) Lucien Goldmannٚىلضمان

يُت) ت الخ٩ٍى (. 1ؤنل عوماوي وجلمُظ لى٧اف، َى الظي ؤعسخى ؤؾـ البيٍُى

الٟغيُت الت  ؤنبدذ ؤؾاؽ مىهجه. وهي ؤن  4614ظ ٖام ٣ٞض ٢ّضم مى

م»ألاصب والٟلؿٟت حٗبحران ًٖ 
َ
La vision du monde(2 ،) « عئٍت للٗال

وبن عئٍت الٗالم لِؿذ و٢اج٘ ٞغصًت بل هي اظخماُٖت، بط ؤجها لِؿذ 

وظهت هٓغ الٟغص اإلاخّٛحر باؾخمغاع، بل هي وظهت هٓغ، ومىٓىمت ٨ٞغ 

ت حِٗل  ت بكٍغ في ْغوٝ ا٢خهاصًت واظخماُٖت مخمازلت، وحٗبحر مجمٖى

 (.3ال٩اجب ًٖ َظٍ اإلاىٓىمت له صاللت ٦بحرة ٞهى ٌؿخمض مجها)

ج  ٖلى مجا٫ الضعاؾت   تالاظخماَُٖب٤ ٚىلضمان الخهىع البيُىي الخ٩ٍى

لؤلصب. ٣ٞض انُبٛذ ٢ىاهحن البيُت ٖىض ٚىلضمان بلىن ظضلي ماع٦سخ . 

٣ىم اإلاىهج الؿىؾُىلىجي لضي ٚ ىلضمان باؾخسالم الضاللت ٍو

ُت للٗمل ألاصبي، زم ًغبُها بالٗىامل  والا٢خهاصًت  تالاظخماُٖاإلاىيٖى

، ٣ًىم 4623( اإلايكىع في ٖام 4«)ؤلاله السٟي»لل٨ٟغ. ٟٞي ٦خابه 

ج  ٖلى  « الجاوؿُيُت»ٚىلضمان بخُب٤ُ مىهجه الى٣ضي البيُىي الخ٩ٍى

Jansénistes (5 لضي عاؾحن )Racine  وباؾ٩ا٫Pascal  .اللظًً جإزغا بها

                                                 
4

  022ٖؼام،  م:     
0

يُـت فـي ال٣ـغاءة الى٣ضًـت الٗغبُـت اإلاٗانـغة، مجلـت ٖـالم ال٨ٟـغ، ٕ      ـت الخ٩ٍى نـضاع، هـىع الـضًً، مـضزل بلـى البيٍُى

 .61، م: 0226، ًىلُى 25، م 4
2

 025ٖؼام،  م:    
1
  The Hidden God: a Study of Tragic Vision in the 'Pensées' of Pascal and the Tragedies of Racine    
2
هــي خغ٦ــت ٞغوؿـــُت التــ  جغاظٗـــذ ٖــً زضمــت اإلالـــ٪ وعًٞــذ ٧ــل جٟـــاَم مــ٘ الٗـــالم  Jansénistesالجاوؿـــُيُت    

 .ج٣ىم بمٛامغة بوؿاهُت لخىٗؼ٫ مً ؤظل ؤن
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ومىهج ٚىلضمان في جُب٤ُ اإلااصًت الجضلُت ٖلى صعاؾت ألاصب ٢ض خ٤٣ 

ت الك٩لُت مً اوٛال٢ها ٖلى 1َضٞحن في و٢ذ واخض) (: ٣ٞض ؤه٣ظ البيٍُى

مً بًضًىلىظُخه الت   الاظخماعيالىو اإلاى٣ىص وخضٍ، ٦ما ؤه٣ظ اإلاىهج 

ا هي ٞدؿب. ٞجا م ألاصب مً وظهت هَٓغ ُّ ء اإلاىهج البيُىي ٧اهذ ج٣

ُا ًا٦ض ٖلى الٗال٢اث ال٣اثمت بحن الىخاط  ج  مىهجا ٖلمُا مىيٖى الخ٩ٍى

ت  ظٍ الٗال٢اث ال 2الت  ولض الىخاط في ؤخًاجها) تالاظخماُٖواإلاجمٖى (. َو

وؤلابضإ ألاصبي، وبهما بالبيُاث  تالاظخماُٖجخٗل٤ بمًمىن الخُاة 

ىاَغ اظخماُٖت، ال ٞغصًت. ( الت  هي 3ْ) Structures mentales الظَىُت

ظٍ البيُاث الظَىُت لِؿذ بيُاث قٗىعٍت ؤو ال قٗىعٍت، وبهما هي  َو

بيُاث ٖملُاث ٚحر واُٖت. ومً َىا ٞةن بصعا٦ها ال ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ 

بىؾاَت صعاؾت الىىاًا الكٗىعٍت للمبضٕ، وبهما بىؾاَت بدض بيُىي، 

ً عئٍتها للٗالم، بهما ، تالاظخماُٖطل٪ ؤن الٟغص الظي ٌّٗبر ًٖ الُب٣ت  ٖو

ت الت  ٌّٗبر  ًخهّغٝ اهُال٢ا مً َظٍ البيُاث الظَىُت الت  حؿىص اإلاجمٖى

 ٖجها.

ً»ومٟهىم  Structure«  البيُت»بن مٟهىم  َما ألاؾاؽ  Génèse«  الخ٩ٍى

يُت خُض جضعؽ اإلاغخلت  ت الخ٩ٍى ى وجٟهمها، ألاولالظي ج٣ىم ٖلُه البيٍُى

ت اإلاىظىصة زاعظه، وجٟؿغ اإلاغخلت الشاهُت عبِ  الٗمل الٟج  بالبجى ال٨ٍٟغ

ُٟخه يمً الخُاة الش٣اُٞت في الىؾِ  ظا اإلاىهج الاظخماعيوجضع٥ ْو . َو

في الٗملُت ؤلابضاُٖت، ولظل٪ ٞةن  Unconsciousال ًىٟي جضزل الالوعي 

ت ٖىضما ج٣ى٫  يُت بط جمّض ظؿغا بحن ٖلم الاظخمإ والبيٍُى ت الخ٩ٍى البيٍُى

بيُت الٗمل الغواجي الضازلُت، ٞةجها جمّض ظؿغا آزغ بحن بًغوعة جدلُل 

لم الىٟـ ٖىضما ال جىٟي جضزل ٖامل الالوعي الٟغصي في  ٖلم الاظخمإ ٖو

 بلحهابىاء الٗالم الغواجي وؤلابضاعي. وبن ؤولى ؤلازباجاث الٗامت الت  ٌؿدىض 

                                                 
4
 020ٖؼام،  م:     
0

 .440(، "الى٣ض ألاصبي الٗغبي الجضًض"، صمك٤: اجداص ال٨خاب الٗغب، م: 0222ؤبى ٠َُ، ٖبض هللا، )    
2

 .42نضاع، م:      
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ًخّم مً ال٨ٟغ البيُىي هي ال٣اثلت بإن ٧ل ج٨ٟحر في الٗلىم ؤلاوؿاهُت بهما 

ت لهظا اإلاجخم٘،  صازل اإلاجخم٘ ال مً زاعظه، وبإهه ظؼء مً الخُاة ال٨ٍٟغ

 .تالاظخماُٖوبظل٪ ٞهى ظؼء مً الخُاة 

يُت في الىلذ العشبي  ت الخىٍى  مذسظت البيٍُى

هجمذ ٖلى بالص الٗغب اإلاىاهج الى٣ضًت الخضازُت صٞٗت واخضة، في ؤوازغ 

ً: الى٣ض ألالؿج ، وألاؾل ىبي، والبيُىي، والؿُمُاجي، ال٣غن الٗكٍغ

والخ٩ُ٨ٟي.. بلخ. ومً اإلاالخٔ ؤن َظٍ اإلاىاهج الى٣ضًت بضؤث في بلضان 

اإلاٛغب ٢بل اإلاكغ١، بؿبب بَال٫ مش٣ٟي اإلاٛغب مباقغة ٖلى الش٣اٞت 

ألاوعبُت، وقُٕى الش٣اٞت الٟغوؿُت في َظٍ البلضان، زم ؤزظث به بلضان 

م٨ً ال٣ى٫ بإن البي اإلاكغ١ الٗغبي. يُت ؤ٦ثر اإلاظاَب الى٣ضًت ٍو ت الخ٩ٍى ٍُى

لى هدى لم ًخذ للٟٕغ آلازغ مً  الٛغبُت اهدكاعا في الٗالم الٗغبي، ٖو

م٨ً ال٣ى٫  ت الك٨الهُت. ٍو ى البيٍُى ت َو بن ؾغ َظا الاهدكاع  ؤًًاالبيٍُى

َُمىت الاججاَاث اإلااع٦ؿُت جدضًضا، في ؤ٦ثر البِئاث الى٣ضًت  بلىٌٗىص 

ت التر٦ُبُت: صعاؾت في مىهج لىؾُان » الٗغبُت. لٗل ال٨خاب البيٍُى

ج ، ٣ٞض وكٍغ ٖام « ٚىلضمان ؤو٫ جىٓحر ٖغبي في اإلاىهج البيُىي الخ٩ٍى

ض. َى ها٢ض خضاسي ؾىعي، وؤؾخاط ظامعي، جغظم ٖضصا  4650 ُّ ظما٫ شخ

ض بٗامحن ؤنضع  ُّ مً ال٨خب الٟغوؿُت. وبٗض نضوع ٦خاب ظما٫ شخ

في « البدض ًٖ الى٣ض ألاصبي الجضًض»ه الىا٢ض الجؼاثغي مدمض ؾاعي ٦خاب

ج  وجُب٣ُاجه. وفي مجا٫ الخُب٤ُ 4651 ، وزههه للى٣ض البيُىي الخ٩ٍى

ت  ب م٣ىالث البيٍُى يُت ْهغث ٢غاءاث ٢امذ بخجٍغ ت الخ٩ٍى للبيٍُى

يُت ٢غاءة الىا٢ض  ت الخ٩ٍى يُت. ومً الضعاؾاث ال٣ضًمت إلا٣اعبت البيٍُى الخ٩ٍى

ق٨غي ٞحها ٢ًُت  ةلىجىاو٫ ٚ«. اإلاىخم »بـق٨غي اإلاٗىىهت  لىااإلاهغي ٚ

، وهي مٗالجت عئٍت الاهخماء ؤو ؤػمت ظُل  الاهخماء في زالزُت هجُب مدّٟى

(. ؤنضع َاَغ لبِب ال٩اجب الخىوسخ ، اإلاش٠٣ 1هجُب مدّٟى ألاؾاؾُت)
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ؾىؾُىلىظُت الٛؼ٫ الٗغبي: الكٗغ الٗظعي »بالش٣اٞت الٟغوؿُت، ٦خابه 

ٖام  ةلى، زم ّٖغبه خاٞٔ الجم4640ٖام  باللٛت الٟغوؿُت« همىطظا

ج  نغاخت. 4654 . ال٨خاب م٣اعبت ٖغبُت اؾخىخذ اإلاىهج البيُىي الخ٩ٍى

في َظٍ ال٣غاءة إلاا جىاو٫ لبِب ؤَم  الاظخماعيججلذ ٖىانغ اإلاىهج 

ت الٗغبُت.  ًالخٔ  ت الٗظٍع الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلادُُت بالٓاَغة الكٍٗغ

م( 
َ
حن)الباخض )عئٍت زانت للٗال (، و٦إجها هىاة وعي 1ٖىض ظماٖت الٗظٍع

ت اظخماُٖت مصسهت ٧اهذ ٢ض ٖاقذ في قغوٍ  ؤو قٗىع ظمعي إلاجمٖى

 ماصًت زانت. 

( قاٖغ وها٢ض مٛغبي مٗانغ. ، بضؤ خُخه الى٣ضًت بضعاؾخه 2مدمض بّىِـ)

يُت»الهامت  ت ج٩ٍى ( 4646« )ْاَغة الكٗغ اإلاٗانغ في اإلاٛغب: م٣اعبت بيٍُى

لم ج٨ً الضعاؾاث الى٣ضًت طاث اإلاىاهج الجضًضة. الضعاؾت في و٢ذ مب٨غ  

ت في اإلاٛغب ووعي بق٨الًت مىهج ال٨خابت. ؾعى  ٢غاءة الٓاَغة الكٍٗغ

وعي بال٣ىاهحن والبيُاث الضازلُت  بلىجبج  مىهج ٌؿدىض  بلىبىِـ 

 بلىوالساعظُت للمتن الكٗغي ولل٨ك٠ ًٖ الغبِ الجضلي بُجهما للىنى٫ 

(. وهجُب الٗىفي ها٢ض خضاسي مً اإلاٛغب. ؤنضع 3ىن الباوي)الىىاة، ؤو اإلا٩

، 4654ٖام « م٣اعبت الىا٢٘ في ال٣هت ال٣هحرة اإلاٛغبُت»٦خابه الى٣ضي 

ى عؾالت ظامُٗت خهل بها ٖلى صعظت الض٦خىعاٍ مً ظامٗت الغباٍ.  َو

مجى الُٗض) ( ها٢ضة مٗانغة مً لبىان، ْهغث في مُضان الى٣ض في 4ًُ

. ؤ٦ثر ما ٦خبذ ًٖ الؿغصًاث، ػاوظذ ٞحها بحن مىخه٠ الؿبُٗىاث

ت الىو»والبيُىي. وصعاؾتها  الاظخماعياإلاىهجحن:  ٢غاءة  4652« في مٗٞغ

ٜ مىهج الى٣ض  يُت بخإزحر الاججاٍ اإلااع٦سخ . خاولذ ُٞه حؿَى ت ج٩ٍى بيٍُى

ت) اث الك٨الهُت والبيٍُى (، وم٣اعبت عواًت 5الجضًض، باالؾخٟاصة مً ٦كٞى
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( للغواجي الؿىصاوي الُُب نالر، مً 1«)الكما٫ بلىمىؾم الهجغة »

ت.  ت »خُض ًٖ عئٍت ال٩اجب الت  ونٟتها باإلاإؾاٍو الغواًت اإلاٛغبُت وعٍئ

يُت ت ج٩ٍى للىا٢ض الخضاسي اإلاٛغبي خمُض  4652« الىا٢٘: صعاؾت بيٍُى

( مً ؤبغػ ال٣غاءاث الى٣ضًت الٗغبُت الت  جبيذ اإلاىهج البيُىي 2لخمضاوي)

ج  ب (. وهي في ألانل عؾالت ظامُٗت خضص ػماجها 3صخ ء مً اإلاغوهت)الخ٩ٍى

ها: 4645وختى  4623مىظ بضاًت اؾخ٣ال٫ اإلاٛغب ٖام  ، وخّضص مىيٖى

زماوي ٖكغة عواًت لٗكغة عواثُحن. ٌٗض خمُض لخمضاوي مً ؤواثل الى٣اص 

(. ومً ال٣غاءاث ألازغي 4ْاَغة الاججاَاث الجضًضة) بلىالظًً هبهىا 

ت ال يُت: صعاؾت الباخض الؿىعي مدمض ٖؼام اإلاؿماة للبيٍُى ًٞاء »خ٩ٍى

يُت ت ج٩ٍى ج٣ىم م٣اعبت ٖؼام ٖلى ٢غاءة «. الىو الغواجي...م٣اعبت بيٍُى

البيُت الؿُدُت ألصب هبُل ؾلُمان اإلاخمشلت في جدلُل الك٩ل الخٗبحري 

سُت والؿُاؾُت و (، وصعاؾت مضخذ 5)تالاظخماُٖوالٟج  لغواًاجه الخاٍع

، وصعاؾت مسخاع ظباع «الىو ألاصبي مً مىٓىع اظخماعي»ٗىىان الجُاع ب

،  و٢غاءة الباخض «قٗغ ؤبي مضًً الخلمؿاوي.. الغئٍا والدك٨ُل»اإلاؿماة 

٤ُ عضخى «اإلاىيٕى والؿغص»الٗغاقي ؾلمان ٧انض بٗىىان  ، وصعاؾت ٞع

 «. الخغب اللبىاهُت بلىالىٓغة الغواثُت »نُضاوي اإلاؿماة 

 الخاجمت

ت ه ٗالبيٍُى اث ٞو ت ألالؿيُت ٖلى مىيٖى اث ُلاي مداولت لخُب٤ُ الىٍٓغ

ىضما و٠٢ ؤمام الباب  ؤزغي. بضؤ الخدلُل البيُىي الك٨لي ؤوال، ٖو

ج   اإلاؿضوص خحن خهغ َّمه في الىو وخضٍ ظاء الخدلُل البيُىي الخ٩ٍى

ت تالاظخماُٖل٩ُىن اهٟخاخا ٖلى آلاٞا١ الش٣اُٞت و سُت. البيٍُى  والخاٍع

يُت ج  تُلاجم٘ بحن الٟهم والخٟؿحر لخ٣ٗض جمازال بحن البيُت الجمالخ٩ٍى
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اإلاؿخ٣لت والبيُت اإلاغظُٗت. ٣ٞض وكغ الٗضًض مً الى٣اص الٗغب صعاؾاتهم 

يُت  الت  اججهذ ج ، وبن ٧ان للخ٩ٍى ت: الك٨الوي، والخ٩ٍى اججاهي البيٍُى

مً الاهدكاع. بن في ال٣غاءة الٗغبُت اإلاٗانغة للى٣ض  الىهِب ألا٦بر

ت واخضة، طل٪ ؤن ٧ل ها٢ض ٞهم ال اث ال بيٍُى بيُىي الخضاسي جىظض بيٍُى

ب مً مُُٗاتها ما عآٍ مىاؾبا لـه. وفي  ت ٦ما ًدلى لـه، واؾخٖى البيٍُى

يُت الٗغبُت جخالمذ ؤؾماء ٖضص ٦بحر مً اإلابضٖحن  ت الخ٩ٍى مجا٫ البيٍُى

مج بض الٟخاح ٦ُلُُى ٍو ً والى٣اص الٗغب مشل ظما٫ شخُض ٖو ى واإلا٨ٍٟغ

اَغ  الُٗض وخمُض لخمضاوي ومدمض ٖؼام وؾلمان ٧انض ومدمض بىِـ َو

 ق٨غي وهجُب الٗىفي. لىالبِب ومدمض بىِـ ٚو
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