
 العربية، كلية الجامعةاللغة قسم 

 ، كيرالا، الهند430596 -ثروننتبرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN (Print) : 2277-9914    ISSN (Online) : 2321-2756     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاصمة مجلة

مة
ّ
 مجلة بحثية سنوية محك

 م 6504،  الثامناملجلد 



 

 

      __________________________________________6102    – الثامًػاـمت : اإلاجلذ مجلت ال 033

___________________________ 

143 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 

 في ببشاص كماًا الؽػش الػشبي الحذًث ظيذ اخدؽام الىذوي بظهام 
 

 غيار ؤلاظالم الفذًلي الىذوي 

 ، الهىض، صلهيوآصابها، ظامٗت صلهي الٗغبُت، ٢ؿم اللٛت الض٦خىعاٍ باخض

 

ت مسضوم بىع 1938ًىلُى ٖام  7ؾُض اخدكام ؤخمض مً مىالُض  ت  م في ٢ٍغ بحرػاص٧ان، بخضي ٢غي مضًٍغ
ؤمُخهي في والًت ؤوجاعبغاصٌل. جل٣ى الكُش اخدكام صعاؾخه الابخضاثُت مً ؤمه في بِخه، زم في مضعؾت عؾمُت 

ىه. وبٗض طل٪ عخل بلى  ل٨ىا م٘ زاله الكُش ٖبضالؿالم ال٣ضواجي الىضوي الظي ٧ان ٢ض ؤؾـ مٗهض في َو
"الخٗلُماث ؤلاؾالمُت" بإمحن آباص في ل٨ىا، ٞالخد٤ بهظا اإلاٗهض ؾُض اخدكام وم٨ض ُٞه زالر ؾىىاث جدذ 

م. زّم الخد٤ الكُش اخدكام بضاع الٗلىم لىضوة الٗلماء في ل٨ىا ٖام  اًت زاله ال٨ٍغ حها م وجسّغط 1950ٖٞع
ه ؾاٞغ بلى صلهي خُض الخد٤ بالجامٗت اإلالُت 1954بٗض الخهى٫ ٖلى صعظت الًُٟلت ٖام

ّ
٣ب طل٪، به م. ٖو

ت الٗامت، وصعظت  ت، وقهاصة اإلاضعؾت الشاهٍى ؤلاؾالمُت بيُىصلهي ٞدهل ٖلى قهاصة اإلاضعؾت الشاهٍى
، وؤ٦ملها الٗغبُتاإلااظؿخحر في  م. زّم اهًّم بلى ظامٗت ٖلي ٦ٍغ ؤلاؾالمُت في مغخلت1959الب٩الىعٍىؽ ٖام 

م، واإلااظؿخحر في 1965م ، وقهاصة اللٛت ألاإلااهُت ٖام1969م، ٦ما خهل ٖلى اإلااظؿخحر ٖام1961في ٖام
 . (1)م خى٫ مىيٕى "جُىع الى٣ض ألاصبي ٖىض الٗغب"1966م، والض٦خىعاٍ بالٗغبُت ٖام 1970ألاوعصًت ٖام

ت جغوبجي، والًت آهضَغابغاصٌل حّٗحن الض٦خىع اخدكام مدايغا في ظامٗت و  ه٨خِكىع بمضًىت وه٨خِكىع، مضًٍغ
م، زّم حّٗحن الض٦خىع ؤّو٫ ؤؾخاط 1974م. اقخٛل ٞحها مدايغا ٞإؾخاطا مكاع٧ا ختی ٖام28/9/1964في 

ت ٧ال٩ُىث بىالًت ٦حرالا في ّٚغة قهغ ًىهُى ٖام م، 1974وعثِـ ٢ؿم الٗغبُت في ظامٗت ٧ال٩ُىث، مضًٍغ
ؿاهُاث ختی ج٣اٖض ًٖ الٗمل في السامـ ٖكغ ٞاعج٣ى ٞحها ب

ّ
لى مىهب ٖمُض ل٩لُت آلاصاب ومضًغ إلاضعؾت الل

ً ٖاما. و٦ظل٪ اقخٛل 2000مً قهغ ٞبراًغ ؾىت  كٍغ م. وانل ألاؾخاط ٖمله عثِؿا لل٣ؿم إلاضة ؾّخت ٖو
ا Canoالض٦خىع ؤؾخاط الٗغبُت في ٧لُت زضًجت الٗغبُت الخ٩ىمُت في مضًىت زضًجت بىالًت ٧اهى) ( مً هُجحًر

ى ٧ان ٖلى بظاػة ؾيخحن مً ظامٗت ٧ال٩ُىث زال٫ جل٪ اإلاّضة. 1985م بلى ؾىت 1983ُٞما بحن ؾىت  م. َو
، وجّم حُٗىه ؤؾخاطا ػاثغا في ٢ؿم الٗغبُت بجامٗت ٖلي  ً ؾُض اخدكام مضًىت ٖلي ٦ٍغ ٣ب طل٪، اؾخَى ٖو

ام٦2006ٍغ ؤلاؾالمُت إلاضة زالر ؾىىاث ُٞما بحن ٖام ى آلان مكخٛل في ب٦ما٫ مالٟاجهم2008م ٖو  . َو
ت في نُٛتها الجهاثُت  .(2)اإلاخب٣ُت ٚحر اإلاُبٖى

 ؤغماله ألادبيت والىلذًت:

دؿ٘ بَاع زضماجه الٗلمُت مً  ٠ الض٦خىع اخدكام الىضوي ّٖضة مالٟاث باللٛت الٗغبُت وألاوعصًت، ٍو
ّ
ؤل

ت والىثر   ًت والضًيُت. ٞمالٟاجه باللٛت الٗغبُت ٧اآلحي:٢ًاًا ألاصب ال٣ضًم بلى اججاَاث الٗهغ الغاًَ الكٍٗغ

                                                           

 اسرائيالف، بٍت بريس، اغلوكيشنل مسلمل، طبعو ندك ال أمحد اـاحتش سيدللربكفيسور  األردكية باللغة"، كىوسَتة ذاتية ىسىت نقشانظر للتفصيل: " - ٔ
، للمؤلف ٙ٘ٔ-٘٘ٔص (كماألرد النثرألنواع  )دراسة نقدية  األردكية باللغة، ك "اردك اصناِؼ نثر كا تنقيدل مطالعو" ـٕٕٔٓعاـ كره عليمدينة 

 .ـٜٕٓٓنفسو، كادلطبع نفسو، عاـ
 ء مع الربكفيسور احتشاـ أمحد الندكم.حصل الباحث على ىذه ادلعلومات ُب لقا - ٕ
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بٗه هِكىل ٞاثً  الٗغب مً الٗهغ جُىع الى٣ض ألاصبي ٖىض .1 الجاَلي بلى ؾ٣ٍى بٛضاص الىضوي، َو
 م.1975بغهدى٪ بَغـ، خُضعآباص، ٖام

، بضون ؾىت اليكغ. اإلاسُىبت .2 بٗها مجم٘ البدىر الٗغبُت، ٖلي ٦ٍغ   )ؤّو٫ مؿغخُت ٖغبُت في الهىض(، َو

 ومالٟاجه خى٫ ألاصب الٗغبي باللٛت ألاوعصًت ٦ما ًلي:

غاػ ٢ىمي بَغـ،  .1 بٗه ؾٞغ اث الخضًشت في الكٗغ الٗغبي(، َو کے ظضًض عجخاهاث )الجٖز ٖغبى قاٖغي 
 م. 1969ل٨ىا، ٖام

ب٘ بدُضعآباص، ٖام .2  م.1969ظضًض ٖغبى ؤصب ٧ا اعج٣اء )جُىع ألاصب الٗغبي الخضًض( َو

ش  .3 ش الى٣ضي لؤلصب الٗغبيٖغبى اصب ٧ي جى٣ُضي جاٍع بٗه مؿلم اًجى  -)الخاٍع الجؼء ألاو٫(، َو
، ٖام ش ه٣ض الكٗغ الٗغبي.٦2012ِكىل بَغـ، ٖلي ٦ٍغ ى زام بخاٍع  م، َو

ش الى٣ضي لؤلصب الٗغبي .4 ش )الخاٍع بٗه مؿلم   -ٖغبى اصب ٧ي جى٣ُضي جاٍع الجؼء الشاوي(، َو
، ٖام ش 2015اًجى٦ِكىل بَغـ، ٖلي ٦ٍغ ى زام بخاٍع  ه٣ض الىثر الٗغبي.م، َو

بٗه مؿلم اًجى٦ِكىل بَغـ، بجي اؾغاثُالن، ٖلى  ٖغبى جى٣ُض ٧ا اعج٣اء )جُىع  .5 الى٣ض الٗغبي(، َو
، ٖام  م.٦2008ٍغ

اث ٧ا مُالٗه)صعاؾت وظهاث الىٓغ الى٣ضًت( للض٦خىع ؾُض اخدكام ؤخمض الىضوي،  .6 جى٣ُضي هٍٓغ
 اليكغ.هِكىل ٞاثً بغهدى٪ بَغـ، ظاع٦مان، خُضعآباص، بضون ؾىت 

 بظهامه في كماًا الؽػش الػشبي اإلاػاـش:

ما:   نضع ًٖ ٢لم الض٦خىع ٦خابان باللٛت ألاوعصًت ًٖ الكٗغ الٗغبي والى٣ض ُٞه و٢ًاًاٍ في الٗهغ الغاًَ َو

 ش الى٣ضي لؤلصب الٗغبي ش )الخاٍع   الجؼء ألاو٫(  -ٖغبى اصب ٧ي جى٣ُضي جاٍع

 ًاث الخض کے ظضًض عجخاهاث )الجٖز  شت في الكٗغ الٗغبي(ٖغبى قاٖغي 

 وؿخٗغيهما بةًجاػ في الؿُىع ال٣اصمت:

 الجضء ألاول(  -غشبى ادب وي جىليذي جاسيخ )الخاسيخ الىلذي لألدب الػشبي  - ؤ

اؾخٗغى الض٦خىع في َظا ال٨خاب زهاثو ظمُ٘ مغاخل الكٗغ الٗغبي مً الٗهغ الجاَلي بلى الٗهغ 
ٗغ الٗهض ؤلاؾالمي والٗهض الٗباسخي ٦ما بّحن الخضًض وؤل٣ى يىءا ٖلى زهاثو الكٗغ الجاَلي وق

زهاثو الكٗغ الٗغبي في ألاهضلـ وفي ٖهض الجهًت. وبجاهب طل٪ ٢ّضم اإلاال٠ صعاؾت ه٣ضًت خى٫ ٖضًض 
ل ٣ٖلُت زانت ل٩ل ػمان، 

ّ
مً قٗغاء ٧ّل ٖهض بٗض بل٣اء الًىء ٖلى زهاثو الكٗغ. بن الكٗغ ًمش

ل في ال٣هاثض الج
ّ
ل ال٣ٗلُت الجاَلُت ألن قٗغاء ٞال٣ٗلُت الجاَلُت جمش

ّ
مش

ُ
اَلُت، وبن الخماؾت ألبي جّمام ج

ظا َى الؿبب  ضون خغوبهم ب٣هاثضَم الٛغاء. َو
ّ
الجاَلُت ٧اهىا ًخداعبىن ُٞما بُجهم وبٌٗ الٗغب ٧اهىا ًسل

ب غابتها في ألالٟاّ ، واللُاٞت في الخٗبحر، َو ٣لُتها ٚو ُٗت ٨ٞغتها ؤن ال٣هاثض واإلاٗل٣اث الٗكغ لها مؼاًاَا ٖو
م في الٛؼ٫ والهجاء، ومضخىا اإلالى٥. ٞاألزال١  ت. زّم هغي في الٗهض ألامىي ؤّن الكٗغاء ٢غيىا قَٗغ البضٍو
ذ 

ّ
ؤلاؾالمُت، وال٣ُم الضًيُت الهالخت التي ٧اهذ ْهغث في قٗغ الٗهض ؤلاؾالمي، بّجها ٢ض ٧اهذ ايمدل

ال٣ٗلُت الٗباؾُت ٞهي جبّضلذ جبّضال ملمىؾا، ألن  ؤّما ويٟٗذ، وال٣ىة الٛغامُت ٢ض بغػث في الٗهغ ألامىي.
ذ ال٣ٗلُت 

ّ
ال٣ٗلُت الٗباؾُت ٢ض جٟلؿٟذ وصزلذ الٟلؿٟت الُىهاهُت في قٗغ ؤبي جمام واإلاخىبي واإلاّٗغي، وجبضل

الٗباؾُت عؤؾا ٖلى ٣ٖب، ٞالكٗغ الٗباسخي ملحئ بالٟلؿٟت والخب والٛغام والسمغ والٗىانغ الٟاعؾُت 
زم ظاءث ال٣ٗلُت الٗغبُت مخجضصة م٘ ٧ىجها  غى بكاع بً بغص ٢هُضة في مضح ببلِـ.والكٗىبُت ختی ٢
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مخٟغهجت، وجبّضلذ الخُاة ال٣ٗلُت جبّضال ُٖٓما. والؿبب في طل٪ ؤن الكٗغ الٗغبي ٢ض اؾخٟاص ٦شحرا مً 
٣لُاث اإلاخجضصة في الكٗغاء ألاوعبحن اإلاخجضصًً، وؤزظ ماصجه مً ٢ُم الخُاة اإلاخٛحرة اإلاخجضصة وماهغاَا في الٗ

٨ظا بّحن اإلاال٠ جُّىع الاججاَاث في الكٗغ الٗغبي مً الٗهغ الجاَلي بلى الٗهغ  ٧ل ٖهغ ومهغ. َو
وؤزحرا، ؤل٣ى اإلاال٠ يىء ٖلى زهاثو الكٗغ الٗغبي في ٖهض الجهًت و٢ّضم صعاؾت جدلُلُت ًٖ  الخضًض.

م مدمىص ؾامي الباعوصي، وبؾماُٖل نبر  ي، وؤمحر الكٗغاء ؤخمض قىقي، وخاٞٔ قٗغاء الٗهغ الخضًض َو

اوي، ومٗغوٝ الغنافي،  ببغاَُم، وؤبى ال٣اؾم الكابي، والكُش ٖبض اإلادؿً ال٩اْمي، وظمُل نضقي الَؼ
كت، وؤخمض ػ٧ي ؤبى قاصي، وهاػ٥  مغ ؤبى َع بض الغخمً ق٨غي، ٖو وزلُل مُغان، وبًلُا ؤبى ماضخي، ٖو

اب ا بض الَى لبُاحي. واهخهی ال٨خاب بم٣الخحن ٢ُمخحن بٗىىان : "جإزحر الخغ٧اث اإلاالث٨ت، ونالح ٖبض الهبىع، ٖو
ألاصبُت في الكٗغ الٗغبي الخضًض"، و"اججاَاث ظضًضة في الكٗغ الٗغبي". وفي َظا ال٨خاب ٢ّضم اإلاال٠ صعاؾت 

م. ٌكخمل َظا ال٨خ اث للكٗغاء الٗغب، وفي ٚالب ألاخُان ؤوعص هماطط قَٗغ اب جدلُلُت خى٫ ألا٩ٞاع والىٍٓغ
بٗه مؿلم اًجى٦ِكىل بَغـ، في مضًىت ٖلي ٦ٍغ 215ٖلى   م.2012ٖام ، نٟدت، َو

کے حذًذ سجحاهاث )النزغاث الحذًثت في الؽػش الػشبي( - ب  غشبى ؼاغشي 

اث والخغ٧اث التي وكإث في الٗهغ الخضًض وؤزغث في الكٗغ الٗغبي، ظم٘  ًدخىي َظا ال٨خاب ٖلى الجٖز
ً و  سُت الججاَاث ظضًضة في الكٗغ الٗغبي، ومضعؾخان للكٗغ اإلاال٠ ٧ّل طل٪ في ّٖضة ٖىاٍو هي: زلُٟت جاٍع

الخضًض، وجُىع الكٗغ الخغ، والكٗغ الاظخماعي، والكٗغ اإلاهجغي، وخغ٦ت الغابُت ال٣لمُت، وخغ٦ت الٗهبت 
 ألاهضلؿُت، والاججاَاث الضًيُت، وألاصب ال٣هصخي، وألاصب اإلاؿغحي، وخغ٦ت الغوماوؿُت، وخغ٦ت الىا٢ُٗت،

ت، وخغ٦ت ؤبىلى، وخغ٦ت الضًىان. وؤها ؤخاو٫ ج٣ضًم ملسو َظٍ البدىر ُٞما ًلي:    وخغ٦ت الغمٍؼ

سُت: ٚؼا هابلُىن مهغ ٖام  م وم٨ض  بها زالر ؾىىاث، ولهظا الهجىم صوع باعػ في بوٗاف 1798زلُٟت جاٍع
الٗلمي" للتزّوص  الٗغب في مجاالث ألاصب والٗلم والصخاٞت. وؤّؾـ الٟغوؿُىن مجمٗا باؾم "اإلاجم٘

ض  خحن بخضاَما "بٍغ ضجحن قهٍغ سُت. زّم ؤّؾؿىا ظٍغ بمٗلىماث ًٖ خُاة مهغ الش٣اُٞت والؿُاؾُت والخاٍع
كىع اإلاهغي( وهي ٧اهذ جىُىي  مهغ" وهي ٧اهذ جىُىي ٖلى ؤويإ مهغ اإلادلُت وزاهُتهما "الٗكاعي" )ألٖا

ىضما ٖلى ؤويإ مهغ الاظخماُٖت والش٣اُٞت واإلاٗاقُت. ى مدمض ٖلي باقا خ٩ىمت مهغ ٞإّؾـ  ٖو
ّ
جىل

ىص الُالب بلى ٞغوؿا للخهى٫ ٖلى الٗلىم والٟىىن الجضًضة.  ت مسخلٟت باإلياٞت بلى بعؾا٫ ٞو مضاعؽ ٖهٍغ
ه مً  ا في مجا٫ الٗلم واللٛت بٗض عظٖى اٖت الُهُاوي الظي لٗب صوعا َام  ىص ٧ان ٞع وفي بخضي َظٍ الٞى

لي باقا مضعؾت ألالؿً التي جّم ٞحها جغظمت ؤ٦ثر مً ؤل٠ ٦خاب بلى اللٛت ٞغوؿا. وبةٌٗاػ مىه  ؤّؾـ مدمض ٖ
ى بؾماُٖل باقا خ٩ىمت مهغ، ٢ام بضوع 

ّ
ا جىل

ّ
الٗغبُت. ٦ما جغظمذ ؤقٗاع ٦شحرة ظّمت للكٗغاء الٟغوؿُحن. وإلا

غ الٗلم واللٛت في مهغ وخاو٫ في الخهى٫ ٖلى ظمُ٘ جُىعاث ؤوعبا في ا لٗلم ؤ٦بر مً مدمض ٖلي في جٍُى
ضا للُالب بلى ٞغوؿا. 173والش٣اٞت ٞإعؾل   ٞو

مضعؾخاِن في الكٗغ الٗغبي الخضًض: ٣ٖب ؾ٣ٍى السالٞت الٗباؾُت في بٛضاص ناع الكٗغ الٗغبي بال عوح، 
وؤؾحَر الخ٣لُض والهىٗت. ختی ظاء الٗهغ الخضًض ووكإث خغ٦ت الخجضص في ألاصب الٗغبي بغػث مضعؾخان؛ 

ض اإلاضعؾت ألا  بضال٣اصع اإلااػوي، ٩ٞاهذ جٍغ ا ؤبى قاصي، ٖو ولى ج٣لُض الٛغب جماما في الكٗغ الٗغبي. وقٗغاَئ
ض ؤزظ ٖىانغ ألاصب الٛغبي الهالخت   اإلاضعؾت الشاهُت ٩ٞاهذ جٍغ

ّ
م. ؤما حَر بض الغخمً ق٨غي وال٣ٗاص ٚو ٖو

ا الباعوصي، وقىقي، وخاٞٔ، وبؾماُٖل ن بري. وهٟسذ ويّمها بلى ٖىانغ الكٗغ الٗغبي ال٣ضًمت. وقٗغاَئ
اث الكٗغ وؤؾالُبه لضي الٗغب.  َاجان اإلاضعؾخان عوخا ظضًضة في الكٗغ الٗغبي ووكإث زىعة في مىيٖى
م  والجضًغ بالظ٦غ ؤّن ال٣ٗاص وق٨غي واإلااػوي وؤبىقاصي اؾخٟاصو مً ألاصب ؤلاه٩لحزي وجخجلى في قَٗغ

م آزاع َظا ألاصب. واؾخٟاص قىقي، ومُغان، وبؾماُٖل نبري  م ًمشل وؤ٩ٞاَع مً ألاصب الٟغوسخي ٞكَٗغ
 ألاصب الٟغوسخي ٚاًت الخمشُل.
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ً بؿبب ج٣لُض الٛغب، وخاو٫ ٦شحر مً  جُىع الكٗغ الخغ: بضؤث الضٖىة بلى الكٗغ الخغ في ال٣غن الٗكٍغ
م ظهىصَم اإلا٨شٟت، وصٖا  الكٗغاء في لٟذ اهدباٍ الٗغب بلى َظا الجاهب، ول٨جهم ٞكلىا في مداولتهم ٚع

 ٤ُ ٤ ٢هُضجه "طاث ال٣ىافي"، و٦ظل٪ لٗب ٖبض الغخمً الؿُض جٞى الب٨غي الٗغب بلى الكٗغ الخغ ًٖ ٍَغ
اوي، وؤخمض ػ٧ي ؤبىقاصي صوعا ٦بحرا في َظا اإلاجا٫ و ل٨جهم ؤز٣ٟىا في َضٞهم.   ق٨غي، وظمُل نضقي الَؼ

ؼو٫ الىػن مىه َى ٌؿمی بالكٗغ اإلاىشىع، والظي ً ب٣ي الىػن ُٞه والكٗغ الخغ الظي جغاعى ُٞه ال٣اُٞت ٍو
وجؼو٫ ال٣اُٞت مىه َى ٌؿمی بالكٗغ اإلاغؾل. و٢هُضة "يىء الٟجغ" لٗبض الغخمً ق٨غي همىطط عاج٘ لهظا 

 الكٗغ ومجها َظٍ ألابُاث:

ى الِخَماِم              
َ
ىَؽ ِبل ُٟ ْمَىا الُى

َ
ْؾل

َ
 ألاَمِل اإلاُغّجى           أل

ُ
ت َٖ ْض

ُ
 ز

َ
ىال

َ
 َول

ِج               اِجي ؤهَّ
َ
ِغي َوَبُىى َوَصاِصيُب٩

َ
ك ْٗ                َوَخىِلي َم

 
با َٖضْص ٍٚغ

ُ
 ي ا

٤ُُ ِبمشِلها الهضُع الغَّخُُب               ًِ
ًَ              

 
ُمىعا

ُ
ا ؤ َُ اِجي ؤنَّ ِفي الُضه

َ
 ُب٩

ث الكٗغ الاظخماعي: اخخلذ ال٣ًاًا والخىاصر الاظخماُٖت م٩اهت مغمى٢ت في الكٗغ الٗغبي بؿبب الاججاَا
الجضًضة. وبضؤ مدمىص ؾامي الباعوصي ٢غى الكٗغ في َظا اإلاجا٫. ول٨ً اإلامشل الخ٣ُ٣ي لهظا الىٕى مً 
. ومً بُجها ٢هُضة خى٫  الكٗغ َى قاٖغ  الىُل خاٞٔ ابغاَُم ٞةهه ٢غى ٢هاثض زالضة في َظا اإلاىيٕى

ت صوكىاي.   خاصزت صوكىاي، ٢ض نّب ؤلاه٩لحز ٞحها ؤقّض الٗظاب ٖلي ؤَالي ٢ٍغ

٩ا في قمالها وظىىبها  الكٗغ اإلاهجغي: َاظغ ٦شحٌر مً ألاصباء والكٗغاء مً بالص الكام ولبىان بلى بالص ؤمٍغ
وجإزغوا  باألصب الٛغبي ختی بضئوا خغ٦ت الخجضًض يّض ألاصب الٗغبي ال٣ضًم والخ٣لُضي. وؤؾـ قٗغاء الٗغب 

٩ا خغ٦ت "الغابُت ال٣لمُت" ٖام  ً في قما٫ ؤمٍغ ىع٥، و٧ان عثِؿها ظبران زلُل 1920اإلاهاظٍغ م في هٍُى
م اججاٍ الخجضص، ومً الكٗغاء اإلاٗغوٞحن لهظٍ الخغ٦ه زلُل مُغان، وبًلُا ؤبى ماضخي، وههِب  ظبران، ٖو
ا في جىظُه الكٗغ الٗغبي بلى اججاٍ  ٍٖغًت، و عقُض ؤًىب، و مُساثل وُٗمت. ٞلٗبذ َظٍ الخغ٦ه صوعا َام 

ا خل٣ت، في ظضًض. و٧ان ٧احؿٟلِـ ؤمحن َظٍ  ا. وظٗل ظبران قٗاَع ُٗمت مؿدكاَع
ُ
الخغ٦ت، ومُساثل و

وؾُها ٦خاب مٟخىح وم٨خىب ٖلى نٟدخُه "هلل ٦ىىػ جدذ الٗغف مٟاجُدها ؤلؿىت الكٗغاء". وفي البضاًت، 
ضة الؿاثذ، زم ؤنضعث الغابُت ٧ل ؾىت  بضؤ ٨ًخب ؤًٖاء الغابُت ال٣لمُت م٣االث ؤصبُت وه٣ضًت في ظٍغ

ت اإلا٣ ت الغابُت ال٣لمُت. مجمٖى  االث التی ٧اهذ حكخمل ٖلى ؤ٩ٞاع ظضًضة وهي مٗغوٞت باؾم مجمٖى

الاججاَاث الضًيُت: مً ٌؿخٗغى اججاَاث ظضًضة في الكٗغ الٗغبي ًجض ؤجها جيخمي بلى ؤؾاؾحن مخٗاعيحن 
غ ٧ان ممشال لل٣ُ غ، ٞمً ٧ان ًخسّغط في ألاَػ ما ؤؾاؽ الخٗلُم الٛغبي وؤؾاؽ حٗلُم ألاَػ م الضًيُت ومً َو

ضٖى بلى ج٣لُض الٛغب في ظمُ٘ مغاخل الخُاة، وفي ٧ّل  ضا للٛغب ٍو
ّ
٧ان ًخسّغط في ظامٗاث الٛغب ٧ان م٣ل

شخيء؛ ٩ٞان ؤصخاب الاججاٍ الضًجي والاججاٍ الٛغبي في الهغإ ختی بغػث شسهُت ُٖٓمت وهي شسهُت 
لكُش ظما٫ الضًً وظظب اَخمام الٗغب ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي. وخاو٫ اإلاٟتي مدمض ٖبضٍ في وكغ عؾالت ا

بلحها. ٞإزغ اإلاٟتي جازحرا بالٛا في قٗغاء الٗغب الجضص و جىّم ًٖ َظا الخازحر مغاسي قىقي وخاٞٔ ببغاَُم ٖلى 
اة الكُش مدمض ٖبضٍ. بن خغ٦ت ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي ٞٗلذ ٞٗلها في جإزحر ٖضص ٦بحر مً الكٗغاء وألاصباء  ٞو

ُجت لظل٪ وكإ ظّى مٗخض٫ بحن ال٣ضًم والجضًض. وؤؾؿذ اإلااؾؿاث إله٣اط اإلاؿلمحن والؿاؾت في مهغ، وهد
م إله٣اط َب٣ت الكباب مً 1925مً ألا٩ٞاع ؤلالخاصًت والالصًيُت ٞإؾؿذ "ظمُٗت الكبان اإلاؿلمحن"ٖام

ب ألا٩ٞاع الهاصمت، وؤؾـ ؾُض مدمض زًغ ظمُٗت "الهضاًت ؤلاؾالمُت" زم ؤؾـ "الخٗاٝع ؤلاؾالمي" ولٗ
ض" ؾُض ٖلي ًىؾ٠ صوعٍ في  جيكُِ الخغاعة الضًيُت. و٦ظل٪ ؤؾؿذ ظغاثض ومجالث  ضة "اإلاٍا مضًغ ظٍغ
غ"، و "هىع ؤلاؾالم"، و"الغؾالت"، "والش٣اٞت"،  غاء" و"الٟخذ"، و"ألاَػ ٦شحرة ليكغ ؤ٩ٞاع بؾالمُت مشال "الَؼ

ا وهي جيكغ م٣االث مىزغة خى٫ ٞلؿٟت  حَر الخُاة ؤلاؾالمُت، و٢ًاًا الخُاة و"مجلت الكبان اإلاؿلمحن" ٚو
 مىظ  الاظخماُٖت، ٞلها صوع َام في بوٗاف الخُاة ؤلاؾالمُت في مهغ.

 
ُت الضًيُت ٧ان مىظىصا وؤؾاؽ الخٖى
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ش ومأزغ  البضاًت في الكٗغ الٗغبي الخضًض، واؾخسضم الكٗغاء الٟخىخاث ؤلاؾالمُت والٗهىص الظَبُت مً الخاٍع
م إل٣ًاّ الىعي ؤلاؾالمي في الكباب. وهجض في قٗغ قىقي ال٣ُم ؤلاؾالمُت، و٦ظل٪ في  الؿل٠ في قَٗغ

ت" بجاهب "ؤوكىصة الكباب". و٦خب ؤخمض مدغم  ٢هُضة ٖبض اإلاُلب : "الٗامُت"، و٢هُضة خاٞٔ "الٗمٍغ
ملخمت بؾالمُت ُٖٓمت باؾم "ؤلالُاطة ؤلاؾالمُت"، ٦ما ٦خب ٖامغ البدحري ملخمت باؾم "ؤمحر ألاهبُاء". 

جدّضر ألاؾخاط بخٟهُل ًٖ ألاصب ال٣هصخي، وألاصب اإلاؿغحي، وخغ٦ت الغوماوؿُت، وخغ٦ت و٦ظل٪ 
ت، وخغ٦ت ؤبىلى، وخغ٦ت الضًىان. ٌكخمل َظا ال٨خاب ٖلى   هَبٗ، و نٟدت 112الىا٢ُٗت، وخغ٦ت الغمٍؼ

غاػ ٢ىمي بَغـ، ل٨ىا  .م1969ٖام، في ؾٞغ

 اإلاػاـش:  ملاالجه في الؽػش الػشبي

اث وبلٜ ٖضصَا بلى ؤّما باليؿبت بلى  ه لم ًؼ٫ وال ًؼا٫ ٨ًخب اإلا٣االث ختی ٦ثرث في قّتی اإلاىيٖى
ّ
م٣االجه ٞةه

ا في مسخل٠ الصخ٠ واإلاجالث. ومً  ت، ووكَغ خىالي ؤعب٘ ماثت م٣الت في اللٛت الٗغبُت وألاوعصًت وؤلاه٩لحًز
 بُجها ّٖضة م٣االث ؤوعصًت خى٫ الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ وجٟهُلها ٧الخالي: 

کے صو م٩اجب ٨ٞغ )مضعؾخان في الكٗغ الٗغبي الخضًض(، هُى صلهي،  ًىاًغظضً .1  م.1965ض ٖغبي قاٖغي 

2.   ،  م.1962ظىصث قٗغ ٧ي اًک وظضاوي حٗبحر )حٗبحر وظضاوي لجىصة الكٗغ(، ماَىامه اصًب، ٖلي ٦ٍغ

مبر  .3 ،  هٞى ت( ، ماَىامه اصًب، ٖلي ٦ٍغ غیں)الهىع الكٍٗغ  م.1961قاٖغاهه جهٍى

،   ًض ٖغبي قاٖغي ٧ا اعج٣اء )جُىع الكٗغ الٗغبي الجضًض في الٗغا١(،ٖغا١ محں ظض .4  م.1967ؤٖٓم ٦ٍغ

5.  ،  م.1968ٖغبي اصب محں ظضًض هٓم ٧ا اعج٣اء )جُىع الىٓم الخضًض في ألاصب الٗغبي(، ٖلي ٦ٍغ

6.  ،  م.1965قام محں ظضًض ٖغبي قاٖغي ٧ا اعج٣اء)جُىع الكٗغ الٗغبي الخضًض في الكام(، ؤٖٓم ٦ٍغ

، محں ٖغبي .7 ،  ؤ٦خىبغ آػاص قاٖغي ٧ا اعج٣اء )جُىع الكٗغ الخغ الٗغبي(، مٗاٝع  م.1995ؤٖٓم ٦ٍغ

 خالـت اللىل:      

ت في مجا٫ الكٗغ الٗغبي  ًخطر مّما ؾب٤ ؤّن البروِٞؿىع ؾُض اخدكام ؤخمض الىضوي بظ٫ ظهىصا ملخْى
مت اللٛت الٗغبُت وآصابها، وؤهجؼ ؤٖماال الخضًض وببغاػ ٢ًاًاٍ واججاَاجه الخضًشت ٦ما ؤّصي صوعا مهّما في زض

إل 
ّ
٦بحرة و٦شحرة، والًؼا٫ ٖا٦ٟا ٖلى طل٪. ومً ٌؿخٗغى مالٟاجه وم٣االجه اإلاظ٧ىعة في َظا اإلا٣ا٫ ًم٨ىه الَا

ٖلى مٗٓم ال٣ًاًا في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ. والخمض هلل ؤّوال وآزغا والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض وآله 
 ومً جبٗهم بةخؿان بلى ًىم الضًً.وصخبه ؤظمٗحن 

 :اإلافادس واإلاشاحؼ

ش الى٣ضي لؤلصب الٗغبي الىضوي، ؾُض اخدكام ؤخمض: .1 ش )الخاٍع  -الجؼء ألاو٫  -ٖغبى اصب ٧ى جى٣ُضي جاٍع

، ٖامو باللٛت ألا   م.2012عصًت(، مؿلم اًجى ٦ِكىل بَغـ، ٖلي ٦ٍغ

اث الخضًشت في الكٗغ الٗغبيٖغبى قاٖغي ٧ي ظضًض عجخاهاث)ال الىضوي، ؾُض اخدكام ؤخمض: .2 باللٛت  -جٖز

غاػ ٢ىمي بَغـ، ل٨ىا، ٖامو ألا   م.1969عصًت(، ؾٞغ

 م.2012ٖام، عصًت(، مؿلم اًجى٦ِكىل بَغـ، ٖلي ٦ٍغو ه٣ل َؿتی )ألا  الىضوي، ؾُض اخدكام ؤخمض: .3

ِٝ هثر ٧ا جى٣ُضي مُالٗه الىضوي، ؾُض اخدكام ؤخمض: .4  –ي عصو ألا  الىثرألهىإ )صعاؾت ه٣ضًت اعصو انىا

 .م2009، ٖاممؿلم اًجى٦ِكىل بَغـ، بجي اؾغاثُالن، ٖلي ٦ٍغ، (باللٛت ألاوعصًت




