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 يف دّل٘ الكْٓتالشعبٔ٘  لألغئ٘حتلٔلٔ٘  دزاض٘
 / اهلجني(العسض٘ الربٓ٘)

 د. أحمد مبارك تركي التركي
 دكتوراه الرتبية املوسيقية ختصص موسيقى عربية

 بالكويت املوسيقية الفنون مبعهد دكتور
 : املطتخلص 

 وأأّااذالاىأأإٚذالًأأويذال أأّْ ذذذالدراسأأٗذرة أأٗذلأأيذال إحأأءذنذعحٓأأإٚذوأأّ  ذلأأيذ ٌأأنذذذذذتأأيتٔذٌأأ ُذذ

لتخقٓأأبذضوأأأاذالاإْأأأإفذِا٣ٌأأأدافذاملتورقأأٗذشعأأأ ذاملأأأّرِ ذالًأأأويذذذذاملىتمأأٔذالأأأٔذال إذْأأأٗذِ لأأأ ذ

ٗذ،ذِضٓأأإًذلّ أأ ذذذال أأّْ ذ ٌأأ ُذتّ ٓأأٗذا٣ أأماذذ٣ٌمٓأأأٗذذذذال أأّْ ذِ لأأ ذلأأيذ أأأ٢ ذذذذالرتاثٓأأأٗذذا٣ةىٓأأ

،ذِْأمِرٖذاوتًأإرٌإذِ ل ذذذاملّسٓق٘ذالرتاثٓأٗذِْأمِرٖذافإ  أٗذ رٍٓأإذِالتمهأ ذضٍأإذلأيذا١وأدثإرذذذذذذذذ

اهلجأأٓ(ذ ،ذِذراسأأٗذذالوماْأأٗذالةْأأٗذ،)ضذ أأإل  ذل٨ةىٓأأٗذالًأأو ٓٗذال ّْتٓأأٗذٌمأأإذذلأأيذ أأ٢ ذ أأم

وًأأأيٖذِت أأأّرذالاىأأأإٚذالًأأأويذالأأأ ٕذْأأأ٠ذٙذنذلىإسأأأ إفذا٣ أأأما ذِ أأأ ل ذتأأأدِْيذ  أأأإ ذا٣ذتأأأإًذذ

ذاهلجٓ(ذ ذذالوماْٗذالةْٗذ،الاىإٛٓٗذ)

اهلجأأأٓ(ذ ذ،ذذالوماْأأأٗذالةْأأأٗذ،)الًأأأو ٓٗذال ّْتٓأأأٗذذا٣ةىٓأأأٗاٌأأأتنذال إحأأأءذنذعفٍأأأإرذلعٍأأأّهذذ

نذضأأأ٠رٖذا١ٌتمأأأإهذ،ذِ لأأأ ذلرأأأمض ذضأأأ ذاملّسأأأٓق٘ذالتقرٓدْأأأٗذذذذٍإذِالتي ٓأأأدذ رأأأ٘ذ ٌمٓتٍأأأإذِِْأأأوذذ

ذِاملهتخدثٗذذ

ذالومْٗذالةْٗ/ذاهلج /الًو ٓٗذذا٣ةىٓٗذال رمإفذاملعتإحٓٗ:

Analytical study of the popular song in the State of Kuwait 

(Wild exhibit / hybrid) 

Dr. Ahmed Mubarak Turkish Turkish 
Abstract : 

This study comes about the researcher's desire to revive two of the most 
important types of Kuwaiti folk singing belonging to the Badia in order to 
achieve some goals and objectives related to preserving the Kuwaiti folk 
heritage and explaining the location of the Kuwaiti heritage song, and 
through this awareness of individuals of the importance of traditional music 
and the need to preserve it and adhere to it from extinction and the need for 
its spread This is by presenting two forms of the Kuwaiti folk song (Arada 
Al-Bariya and Al-Hejini) and studying the emergence and development of 
popular singing performed at wedding occasions, as well as recording the 
patterns of lyrical melodies (Al-Arada Al-Bariya and Al-Hyeni) The 
researcher was interested in demonstrating the concept of the Kuwaiti folk 
song (Al-Arada Al-Bariya, Al-Hyji) and emphasizing its importance and 
placing it in the focus of attention in order to link between traditional and 
new music. 
Key words: the folk song / The Wild Arda / Hybrid  

 ٘مكدم: 
الًأأو ٓٗذ رأأ٘ذلهأأتّٙذالوأأإتذضيوٍأأإذتوأأةذ أأيذرِ ذادتمإ أأٗذذذذا٣ةىٓأأٗتتهأأنذ

ِتوإْدٌنذِمتإس ٍنذا١جتمإ ٔ،ذ٢ِْح ذا تمإذذ ةربذالًأوّ ذالأ ذتوأٌٓذذذذ

ادتمإ أأٗ،ذ ىجأأدذ ةأأإؤذالىهأأإٚذذذذ رأأ٘ذالع أأمٖذنذالاىأأإٚذالًأأويذ رأأ٘ذ إَأأٓٗذذذذذ

تمت  ذضإملًإر ٗذادتمإ ٓٗ،ذِ أ ل ذ ةأإؤذالمجأإ ذِ ةأإؤذا٣،عأإ ،ذحٓأءذذذذذذذ

ْثأأمٙذالت أأّْيذادتمأأإ ٔذالاىأأإٛٔذضيسأأرّ ذوامأأٔذًْأأإر ذ ٓأأَذزتمّ أأٗذلأأيذذذذذذذذ

ال ًأأم،ذ ٓٓأأعٔذ رٓأأَذ لّاو٬أأإذذتىٓأأٗذرٓأأاٖذْو أأوذرِ ذالتوأأإًِذِالرتاضأأ ذنذذذذذذذذ

ذا ذ ِذةريذ ل ذاجملتموإف،ذسّاٚذنذالوملذ هذنذا٣ م
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ِلأأيذ ُأأإِٛذالاىأأإٚذالًأأويذٌٓمىأأٗذالرٍجأأٗذافرٓأأٗذالأأ ذتو أأوذال أأإض ذذذ

،ذ مأأيذ أأ٢ ذا١سأأتمإاذل٤ةأأإؤذالًأأو ٓٗذنذذذذا٣ةىٓأأٗال ٜٓأأٔذالأأ ٕذت وأأءذلىأأَذذذ

الّ،يذالومضٔذوهت ٓ ذ ًذضتدذذال قوٗذادتاما ٓٗذالتإضوٗذلىٍإذترأ ذا٣ةأإؤ،ذذذ

تر ذالرٍجٗذال ذتوتأةذثثإضأٗذذذِ ل ذليذ ٢ ذسٓ مٖذالرٍجٗذافرٓٗذ رٍٓإ،ذ

) محأدذذذت ّْيذل٤ةىٓٗذالًو ٓٗذِال ذتهتمدذلىٍإذ ذتإوٍإذِعْقإ إتٍإذالًأو ٓٗ،ذ

ذذ 69ه،ذ6611ال ًم،

ٗذ ُأإِٛذذذًِْريذسرٓمإًذال رّئذالأٔذ ًذلأيذذ الًأو ٓٗذ وٍأإذتىتقألذذذذذا٣ةىٓأ

يأأعإٌٗذلأأيذجٓأألذععذجٓأألذ أأةذا٣يلأأإًذ أأيذ،مْأأبذتىإ أألذ ضىأأإٚذيأأوّ ذترأأ ذذذذذذذذ

ّرِثٍنذالاىإٛٔذض٢ذتدِْيذ ِذتهجٓل،ذٌِ اذا٣لمذْو أٔذٌأ اذالتىإ ألذذذذاملى قٗذمل

الًعإٌٔذ مّذالت ّْمذِالتآريذحهبذرْٟٗذا٣جٓأإ ذال٢حقأٗ،ذ ٓأد لذ رأ٘ذذذذذ

ه،ذ6667)سأأأرمإًذال رّيأأأٔ،ذترأأأ ذا٣ةأأأإؤذضوأأأاذالا أأأمفذا٧ْقأأأإ ٔذ ِذالرخأأأ(ذذ

ذذذ 84ّ

ا٣ةأأإؤذالًأأو ٓٗذال ّْتٓأأٗذتأأما ذ أأ(ذ مْأأب،ذالتأأدفذجأأ ِرُذععذ جٓأأإ ذذذذذذذذِ

  6661ّ،61)ةإمنذذْ إً،ذ دْدٖذِتّارثَذا٥ضإٚذ يذا٣جداذ،ذ

٬ٓإذنذذِلأٗذال ّْأد،ذِ أدذلوأبذالاىأإٚذٌأ اذذذذذذذذذذِ ميثلذالاىأإٚذنذال إذْأٗذذِر٬اذرٛٓهأ

لأ ٕذذالدِرذاهلإهذضُعٗذ إَأٗ،ذ ىًأيذنذال ّْأدذِت أّرذضُأّرٖذتىإسأبذامل أإًذاذذذذذذذ

 ةأإؤذال إذْأٗذذذذارت  أدذ٠ْذٕذ ٓأَذِثأإذْتعأبذلأ ذ، ٓوأٗذ مألذ ٌرأَ،ذِلأيذٌىأإذذذذذذذذذذ

ض  ٓوٗذاذتٓإٖذالُخماِْٗذشمارتٍإذالًدْدٖذِ ضرأٍإذالأ ذتىأإ ذل إوأٗذ إَأٗذذذذذذ

نذوعوذال دِٕذ١وٍإذِسٓرٗذعرجتإ ذنذٌ ُذال  ٓوٗذارتًىٗذالقإسٓٗ،ذ  ٍمذ

،ذْتاى٘ذضأَذال أدِٕذلتتجأإِ ذذذذ 6وّاذليذالاىإٚذاضت مُذالومضٔذ ٪مفذضإسنذاذتداٚ)

ذذ 84ّه،9996) إذ ذ  دذاملر ،لوَذادتمإ ذ تىه٘ذيدٖذاذتمارٖذِعجٍإذذالهعم

ِلأأيذ لأأّاًذالاىأأإٚذالًأأويذضدِلأأٗذال ّْأأدذلأأإذْهأأمٔذضيةأأإؤذ)ال إذْأأٗ ،ذٌِأأٔذذ

ترأأ ذا٣ةأأإؤذاملمت  أأٗذشٓأأإٖذال إذْأأٗ،ذترأأ ذاذتٓأأإٖذالُأأخماِْٗذ افذاذتأأمارٖذذذذذذذ

ذ ذ84ه،9996ّ) إذ ذ  دذاملر ،القإسٓٗالًدْدٖذِال  ٓوٗذارتًىٗذ

ِ أأدذلأأإرىذال أأدِذةىأأإٚذالومْأأٗذالةْأأٗذ  أألذاملوأأإر ذ٧يأأوإ ذاذتمأأإىذنذذذذذ

ًذذذذ ِال  أّ ذملأإذنذعْقإ ٍأإذلأيذذذذذذالىعّى،ذِاستخدلّاذلأ ذالومْأٗذالةْأٗذال أريا

) إذ ذ  أأدذ ذاٚذْم أأ ذاملوىّْأأإفذِْهأأإ دذ رأأ٘ذع  أأإٚذاذتمٓأأٗذِعثأأإرٖذاملًأأإ مذذذذذذ

  ذ84ه،9996ّاملر ،

ٌِّذوّاذليذ وّااذالاىإٚذال أدِٕذال أّْ ذذذذ يذاهلج  ىًّذال إذْٗذعْٓإذذِلي

ارت  ذٌ اذالرًّذليذالاىإٚذضإل إذْٗذلى ذادتإٌرٓٗذا٣ِلٔ،ذ ٍأّذْوأدذ سأ بذ وأّااذذذذذ

الاىإٚذ ىدذالوم ،ذِ دذالتُبذضٍنذ عيذُْأإح ٍنذنذ ألذ ِ أإتٍنذِْتّارثأَذذذذذ

 ذععذ  مٖذا٧وهأإًذالومضأٔذذذارترفذليذالهرف،ذت م ذملإذْتمٓاذضَذليذ وَذا٣ م

ذ ذ84ّذ6667)سرٓمإًذال رّئ،ذِّْا بذلقتٓٓإفذحٓإتَ

                                                           
(

6

ذ ذاذتداٚ:ذوّاذليذالاىإٚذ٠ْذَْذال دِٕذال ٕذْهّقذالىإ ٗذ
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ِليذ ٢ ذالومضذالهإضبذختأريذال إحأءذ  أ ذلأيذ  أإ ذ ةأإؤذال إذْأٗذذذذذذذذ

الاىأأإٚذالًأأويذ إل ّْأأدذ  ثأأمذالعىأأًّذتوأأ ري٬اذ أأيذذذذلّْٓأأأذ ٌمٓأأتٍنذحٓأأءذ ًذذ

اذتٓأأإٖذا١جتمإ ٓأأٗذالقدميأأٗذنذال ّْأأدذِ أأدذاتهأأ ذ إلأأبذ ةأأإؤذال إذْأأٗذل إ أأٗذذ

جّاوبذحٓإٖذال دِٕ،ذحٓءذ ةفذ يذلًأإ مُذنذاجتمإ إتأَذِحمِضأَذِ  ماحأَذذذذذ

؛ذ6661ةأأإمنذذْ أأإً،ذذذه،6648ّْسأأفذالأأدِ ٔ،ذ؛ذ6649ّ،67)ضأأّلوذل أأم،ذِ  ٓأأإذُ،ذ

ذه ذ9996؛ذ إذ ذ  دذاملر ،6667ل رّئ،سرٓمإًذا

 مشكل٘ البخح: 

ْ٪م ذ يذحتدْدذلً رٗذال خءذاذتإعذن:ِليذ ٢ ذالومضذالهإضبذ

ذإ٣ةىٓأأأأٗالًأأأأو ٓٗذ أأأأيذرِ ذاجملتمأأأأ ذِضىٓتأأأأَذِل ّوإتأأأأَ،ذ ذا٣ةىٓأأأأٗتوأأأةذذ"

الًأأأأو ٓٗذ سأأأأرّ ذاإ أأأأٗذلأأأأيذال ًأأأأمذْىإ ًأأأأًّذضٍأأأأنذحٓأأأأإتٍنذِلوتقأأأأداتٍنذ

ضٓأأأىٍنذلأأأ ذٌٓمىأأأٗذالرٍجأأأٗذافرٓأأأٗذالأأأ ذذذِلًأأأإ رٍنذِتو أأأوذرِ ذالرتاضأأأ 

العىأًّذذذ إل ّْأدذ  ثأمذذع اذ إًذالاىإٚذالًويذِذتو وذال إض ذال ٜٓٔذل٤ةىٓٗ،

تو ري٬اذ يذاذتٓإٖذا١جتمإ ٓٗذالقدميٗذنذال ّْد،ذ أنًذالأتاريذا١ تُأإذٕذضتأّذذذذذ

ا تُأأإذذالأأىع ،ذِذ أأّ ذاذتق أأٗذا١ تُأأإذْٗذاملوإَأأمٖذ أأدذ  ٓأأ٘ذععذعٌمأأإ ذذذذذذ

٣ أأإ ذاملّسأأٓقٓٗذا٣َأأٓرٗ،ذِ أأدذةأأدفذٌأأ ُذالقّالأأبذالاىإٛٓأأٗذذذذذذذيأأدْدذهلأأ ُذاذ

 مْأأٗذلرتهأأإ  ذِالىهأأٓإً،ذِ أأإًذ رأأ٘ذال إحأأءذ ًذْقأأفذ لأأإهذا٣لأأمذِ عأأٗذذذذذذذ

ال خأأءذالورمأأٔذالأأ ٕذميأأدذْأأدذادتمأأ ،ذالعخأأِذِالتُأأىٓفذِضّجأأَذارتُأأّّذ

الومْأأٗذالةْأأٗذِ ةىٓأأٗذاهلجأأ ذذالرتأأإًذتوتأأةاًذلأأيذ ٌأأنذ  أأإ ذالاىأأإٚذذذ أأ ذ

ذذ"ل ّْدالًويذنذا

 أٍداف البخح: 

 التومفذ ر٘ذ ةإؤذال إذْٗذنذال ّْدذنذالىُفذا٣ِ ذليذالقأمًذالوًأمْي،ذذذ

ِ ل ذلرَّّ ذععذ ٌنذارتُإِٛذال ذتتمٓاذضٍأإذٌأ ُذالعىأًّذِا رتاض٬أإذلأيذذذذذذ

 ٌدفذعحٓإٚذٌ اذالرتا ذِالتيثمذضَذ
 التوأأمفذ رأأ٘ذ وأأّااذ ةأأإؤذالومْأأٗذالةْأأٗذنذال ّْأأدذنذالىُأأفذا٣ِ ذلأأيذذ

 ذذال ذمتٓاٌإذمًذالوًمْي،ذِ ل ذلرَّّ ذععذ ٌنذارتُإِٛذالق
 التوأأمفذ رأأ٘ذ وأأّااذ ةأأإؤذاهلجأأ ذنذال ّْأأدذنذالىُأأفذا٣ِ ذلأأيذالقأأمًذذذذذذذ

 الوًمْي،ذِ ل ذلرَّّ ذععذ ٌنذارتُإِٛذال ذتتمٓاذ

 أٍنٔ٘ البخح: 

ت ميذ ٌمٓٗذال خءذنذالتومفذ ر٘ذوّ  ذلأيذ ٌأنذ وأّااذا٣ةأإؤذالًأو ٓٗذذذذذذ

نذذِلأأٗذال ّْأأدذٌِمأأإذالوإرْأأٗذالةْأأٗذِاهلجأأ ذِالأأ ٕذتأأيثمذضٍأأنذاجملتمأأ ذذذذذذذذذ

نذال ّْأدذنذالىُأفذا٣ِ ذلأيذالقأمًذالوًأمْيذلأيذذذذذذذال أّْ ذِ إَأٗذال إذْأٗذذذذ

تتمٓأاذضٍأإذذذ ٢ ذالدراسٗذالتخرٓرٓٗ،ذِ ل ذلرَّأّ ذععذ ٌأنذارتُأإِٛذالأ ذذذذذ

ٌ ُذالعىًّذِع رتاض٬إذليذٌدفذعحٓإٚذٌ اذالرتا ذِالتيثمذضأَ،ذِ لأ ذستإِلأٗذلأيذذذذذ

ذال إحءذنذعوتإجذذراسٗذتعٓدذالدارس ذِاملٍتم ذضإ٣لمذ
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 أضٝل٘ البخح: 

 ؟ذلإذ ةإؤذال إذْٗذنذال ّْدذنذالىُفذا٣ِ ذليذالقمًذالوًمْي 
 ا٣ِ ذلأأأيذالقأأأمًذذلأأأإذ وأأأّااذ ةأأأإؤذالومْأأأٗذالةْأأأٗذنذال ّْأأأدذنذالىُأأأفذذ

 ؟الوًمْي
 ذلإذ وّااذ ةإؤذاهلج ذنذال ّْدذنذالىُفذا٣ِ ذليذالقمًذالوًمْي،ذذ

 إجساٛات البخح: 

  ّٙلىٍجذال خء:ذاملىٍجذالَّعٔذ)حترٓلذافت 
 نذال ّْأأدذنذالىُأأفذا٣ِ ذلأأيذذذذا٣ةأأإؤذالًأأو ٓٗذذ ٓىأأٗذال خأأء:ذ أأيذلأأيذذذذ

 القمًذالوًمْيذ

 ٘ٔالينْذج: األغي 

 ْٗذ ْإذ ٍدذ)ذالوإرْٗذالة

 ذذةر  )ذٌجٓ(ذ– يذ  

 حدّد البخح: 
نذال ّْأأدذنذالىُأأفذا٣ِ ذلأأيذذ)الومْأأٗذالةْأأٗذ/اهلجأأ  ذ ةأأإؤذال إذْأأٗ

ذالقمًذالوًمْيذ

 أدّات البخح: 
 املدِوإفذاملّسٓقٓٗذارتإَٗذضوٓىٗذال خءذ 
 التهج٢ٓفذالُّتٓٗذِاملمٛٓٗذ 
 ال تبذِاملماج ذالورمٓٗذ 

 :ٖأًّلا: اإلطاز اليظس 
  العسض٘ الربٓ٘أّال: 

ّْسأفذ محأإًذالأدِ ٔ،ذرسأإلٗذذذذذذ–الدراسٗذا٣ِعذضوىأّاً:ذا٣ةأإؤذال ّْتٓأٗذذذذ

لإجهتري،ذشءذةريذلىًّر،ذاملوٍدذالوإلٔذلررتضٓٗذاملّسأٓقٓٗ،ذجإلوأٗذحرأّاً،ذذذذ

ذهذ6678القإٌمٖ،ذ

ٔذحتأ٘ذ ِاٛألذذذتىإِ ذال إحءذلهإرذا٣ةإؤذال ّْتٓأٗذلىأ ذ ِا أمذالقأمًذاملإْأذذذذذ

٬ْإذ٣ إ ذالاىإٚذاملومِ أٗذنذذِلأٗذال ّْأد،ذٌِأٔذ ةأإؤذذذذذذاله وٓىٓإف،ذِ دهذ  م

الومضٓأأٗذالقدميأأٗ،ذِتىأأإِ ذضإلتعُأأٓلذالُأأٓ ذذذا٣ةىٓأأٗال إذْأأٗذِ ةأأإؤذال خأأمذِ

املّسٓقٓٗذالأ ذْتٓأمىٍإذ ألذلأيذٌأ ُذا٣ أإ ذِ أإهذضتخرٓألذ أإ جذلتوأدذٖذذذذذذذذذذذ

ِ ًقأإذذال ّْتٓٗذععذ أدٖذلأدارىذذذذا٣ةىٓٗليذٌ ُذا٣ةإؤ،ذِ إهذضتقهٓنذضتإرْخذ

ذلت ّرٌإذنذ لذلمحرٗذ

ِتمت  ذٌ ُذالدراسأٗذضإل خأءذالأماٌيذلأيذحٓأءذتىإِهلأإذل٤ةأإؤذال ّْتٓأٗذذذذذذذذذ

ِ وّا ٍإذِاملىإسأ إفذالأ ذتأ٠ذٙذ ٍٓأإ،ذِختترأفذلأيذحٓأءذتىأإِ ذال إحأءذذراسأٗذذذذذذذذذذذ

ذ يذالومْٗذليذال إذْٗذ
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ضىأأدرذذ–الدراسأأٗذالثإوٓأأٗذضوىأأّاً:ذذراسأأٗذحترٓرٓأأٗذ٣ةأأإؤذال إذْأأٗذنذال ّْأأدذ

  ٓأدذل أإر ،ذرسأإلٗذلإجهأتري،ذشأءذةأريذلىًأّر،ذاملوٍأدذالوأإلٔذلرمّسأأٓق٘ذذذذذذذذذذ

ذهذ6669الومضٓٗ،ذ  إذميٓٗذالعىًّ،ذالقإٌمٖ،ذ

تىأأإِ ذال إحأأءذشأأّرذالًأأومذِا١٥فذاملّسأأٓقٓٗذاملهأأتخدلٗذنذةىأأإٚذال إذْأأٗذذ

٬ٓإ،ذ أأ ل ذ ِ أأإهذضأأإلتومْفذضٍأأإ،ذِ أأ ل ذ وأأّااذٌأأ ُذال خأأّرذِتعهأأريٌإذتعُأأٓر

ؤذال إذْأأٗذنذال ّْأأدذِ أأإهذضدراسأأٗذِحترٓأألذٌأأ ُذا٣ةأأإؤذذذذذذذتىأأإِ ذ  أأ٢ًذ ةأأإذذ

ِتقهٓمٍإذ٣وّاا،ذِالتومْفذضإملىإس إفذال ذتأ٠ذٙذضٍأإذلأ ذتأدِْيذ ذتأإًذضوأاذذذذذذذ

ا٣ةأأإؤذلىٍأأإ،ذِ أأ ل ذ أأإهذضتّْأأٓأذذِرذ أألذلأأيذاملرخأأيذِالوأأإيفذِ أأ ل ذذذ

الًإ مذنذ لذليذ وّا ٍإ،ذ مإذ إهذضإلتعمْبذِالتمٓاذضأ ذ ألذوأّاذلأيذٌأ ُذذذذذذ

ذإؤ،ذِ ِْأذالعمِقذاملّسٓقٓٗذاملخترعٗذضٓىٍإذا٣ة

ِتمت  ذٌ ُذالدراسٗذضإل خءذالماٌيذليذحٓءذتىإِهلإذلعيذالومْٗذالةْٗذ

نذال ّْدذِلىإس تٍإذال ذتأ٠ذٙذضٍأإ،ذِختترأفذلأيذحٓأءذتىأإِ ذال إحأءذذراسأٗذذذذذذذذذ

ذضواذ ةإؤذال إذْٗذ

 ثاىٔا :فً اهلجني 
  ه6668ذ،الاو ّٕذ)ذ"ذراسٗذحترٓرٓٗ - ضوىّاً:"ذ ةىٓٗذالومْٗذا٣ِلٔالدراسٗذ

ٌدفذتر ذالدراسٗذععذافإ  ٗذ ر٘ذ ةإؤذالومْٗذال ّْتٓٗذليذا١وأدثإرذذ

ِاملهإٌمٗذنذا١رتقإٚذثهأتّٙذ ةىٓأٗذالومْأٗذنذال ّْأد،ذلأ ذِْأ ذالتأدِْيذذذذذذذذ

ِالتخرٓأألذلتعٓأأدذاملٍأأتم ذضقٓأأإْإذالعأأيذِا٣ذ ذالًأأوي،ذ ت وأأدذٌأأ ُذالدراسأأٗذذذذ

رٔ،ذِ سعمفذالىتإٛجذ يذتدِْيذِحترٓألذ أدذذلأيذ ةأإؤذذذذذاملىٍجذالَّعٔذالتخرٓ

الومْأأأٗذِحتدْأأأدذ وّا ٍأأأإذِ،أأأمقذ ذاٍٛأأأإذِالًأأأومذاملهأأأتخدهذ ٍٓأأأإ،ذِ أأأ ل ذذذ

حتدْأأدذالم ُأأإفذالًأأو ٓٗذاملُأأإح ٗذ٣ةأأإؤذالومْأأٗذِ ٌأأنذا١٥فذاملّسأأٓقٓٗذ

 .املهتخدلٗذ ٍٓإ

تتعأأبذترأأ ذالدراسأأٗذلأأ ذال خأأءذالأأماٌيذنذادتأأاٚذالى أأمٕذارتأأإّذضيةأأإؤذذذ

ذ.ال إذْٗذِةىإٚذالومْٗذالةْٗذضإلتخدْد،ذِختترفذ ىَذنذاهلدفذِالوٓىٗ

تّفٓأأفذالأأرتا ذالاىأأإٛٔذال أأّْ ذرتدلأأٗذتأأدرْوذذذ":ضوىأأّاًذالثإوٓأأٗالدراسأأٗذ

ٞذذ ذ،ارت ٓأأإذ)ذ"ذِلأأٗذال ّْأأد ن  سإسأأٓإفذاملّسأأٓقٔذالومضٓأأٗذلرأأدارىذامل تأأد

  ه6661

ِ ٍأأنذال أأ٢ ذذٌأأد دذترأأ ذالدراسأأٗذععذتأأ لٓلذَأأوّضإفذعحهأأإىذِعذرا ذذذذ

امل تدٛ ذملىإٌجذاملّسٓقٔذالومضٓٗذضإملوٍدذالوإلٔذلرعىًّذاملّسٓقٓٗذضإل ّْدذليذ

 ٢ ذتّفٓفذشتترفذ لّاًذالرتا ذالاىإٛٔذال ّْ ذنذاملىأإٌجذاملقأمرٖ،ذِ ت وأدذذذذ

ترأأ ذالدراسأأٗذاملأأىٍجذالتجأأمْي،ذِ سأأعمفذالىتأأإٛجذ أأيذحتهأأ ذلهأأتّٕذ،أأ٢ ذذ

ٗذذذ الٓأأأأإض ٗذالأأأأ ذذرسأأأأدذضإل مْقأأأأٗذذذذذاجملمّ أأأأٗذالتجمْ ٓأأأأٗذ أأأأيذاجملمّ أأأأ

التقرٓدْأأٗ،ذرأأإذ٠ْ أأدذَأأخٗذ أأمضذال خأأءذٌِأأّذحتهأأ ذلهأأتّٕذالدارسأأ ذذذ

امل تدٛ ذنذ سإسٓإفذاملّسأٓقٔذالومضٓأٗذلأيذ أ٢ ذلأىٍجذلقأرت ذبذاسأتى إ،َذذذذذذذذ

 .ليذ لّاًذالرتا ذالاىإٛٔذال ّْ 
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تتعبذتر ذالدراسٗذضإل خءذالأماٌيذنذالع أمٖذٌِأٔذتّفٓأفذالأرتا ذالاىأإٛٔذذذذذذذ

لًأويذرتدلأٗذضأإ ٔذاملأّاذذالدراسأأٓٗ،ذِختترأفذ ىأَذنذاٌتمأإهذال خأءذالأأماٌيذذذذذذذذذا

ضىّاذِاحأدذ قأ ذلأيذا٣ةأإؤذال ّْتٓأٗذٌِأّذةىأإٚذالومْأٗذالةْأٗذِ حأدذ أمِاذذذذذذذذذذذذ

املّسأأأأٓقٔذالومضٓأأأأٗذٌِأأأأّذالُأأأأّلعٓجذالاىأأأأإٛٔذالومضأأأأٔذ قأأأأ ذذًِذالتوأأأأمضذذذذ

 .٣سإسٓإفذاملّسٓقٔذالومضٓٗ

ذال ّْأأد ن لعىأأًّذ ةأأإؤذال إذْأأٗذِال خأأمذضوىأأّاً:"ذلقإروأأٗذالثإلثأأٗذالدراسأأٗذ

 ه 6667)ال رّئ،

ٌأد دذترأ ذالدراسأٗذععذاأ ذ أأإ جذلأيذ ةأإؤذال إذْأٗذِذال خأمذِحترٓرأأٍإذذذذذذذذذ

ِ ملذلقإروٗذضٓىٍإذلرتومفذ ر٘ذلعإٌٓمٍإذِ ٌدا ٍإذِلىإس إفذ ذاٍٛإ،ذِات وأدذذ

الدراسأأأٗذاملأأأىٍجذالَّأأأعٔذالتخرٓرأأأٔ،ذِ سأأأعمفذالىتأأأإٛجذ أأأيذتُأأأىٓفذالىمأأأإ جذذ

ختأأأإرٖذِتّْأأأٓأذ ُإُٛأأأٍإذِحتدْأأأدذ ِجأأأَذالتًأأأإضَذِا١ أأأت٢فذِالرتاضأأأ ذامل

 .ضٓىٍإ

تتعأأأبذترأأأ ذالدراسأأأٗذضإل خأأأءذالأأأماٌيذنذادتأأأاٚذارتأأأإّذضيةأأأإؤذال إذْأأأٗذذذذذ

لًأأتم٢ذ رأأ٘ذةىأأإٚذالومْأأٗذالةْأأٗذلّْأأّاذال خأأءذالأأماٌي،ذِختترأأفذ ىأأَذنذذذ

ذ.اهلدفذِالوٓىٗ

 ٘ٔالشعبٔ٘ الكْٓتٔ٘ األغي: 

الًويذنذال ّْد،ذ  إودذا٣ذتأإًذلأيذلّسأٓقٔذِةىأإٚذذذذذتىّ دذ  إ ذالاىإٚذ

 ثريٖذا٣مسإٚذِلتودذٖذا٣لأّاً،ذْأميذ ّالأبذستأدذٖذل ألذ إلأبذلىٍأإذع،أإرُذذذذذذذذذ

ععذحدذلإذذ-ارتإّذضَذليذحٓءذتم ٓ َذا٧ْقإ ٔ،ذ ِذارٗذالرخىٓٗذاملرتالٗذ

ضتعوٓرأأأٗذا٧ْقأأأإاذِ أأأ ل ذضأأأّيًذلأأأيذ ِياًذشأأأّرذالًأأأومذالًأأأويذنذ ةرأأأبذذذ-

،ذِثوى٘ذ ِْأأذْ أًّذل ألذ إلأبذ ُإُٛأَذالأ ذمتٓأاُذ أيذةأريُذلأيذذذذذذذذذذذا٣حٓإً

القّالأبذا٣ أأمٙ،ذ مأأإذْ أًّذلأأَذامسأأَذالأ ٕذْهأأتد ذلأأيذ ٢لأَذ رأأ٘ذاملّْأأّاذذذذذ

  6661ّ،61)ةإمنذذْ إً،ذذ.ال ٕذْتىإِلَذٌ اذالىّاذ ِذ ا 

ذ-تىقهأأنذالعىأأًّذالًأأو ٓٗذال ّْتٓأأٗذععذثأأ٢ ذ وأأّااذرٛٓهأأٓٗذ) ىأأًّذال إذْأأٗذذ

ٗذ ًْأ لذالاىأأإٚذنذال إذْأأٗذِاذتٓأأمذرا أأدذذ،ذ ىأأًّذال خأأم ذ-"اذتٓأأم"ذذ ىأًّذاملدْىأأ

رِا أأأدذاذتٓأأأإٖذالثقإ ٓأأأٗذلرًأأأوبذال أأأّْ ،ذ إلاىأأأإٚذلأأأدٍْنذْىأأأدرجذنذذاٌأأأنذلأأأيذ

زتمّ أأٗذلأأيذا١ٌأأإيْجذْىًأأدِوٍإذِْقأأدلّوٍإذنذشتترأأفذلىإسأأ إفذحٓأأإتٍنذذذذذذذ

ارتإَٗذِالوإلٗ،ذِضواذتر ذا٣ٌإرضٓجذْتاى٘ذضٍإذ أمذذِاحأد،ذِالأ واذا٥ أمذذذذذ

ذذ 9996ّ،81 إذ ذ  دذاملر ،)ذذةىإٚذاإ ٔ

ِضأأأأأإ ت٢فذ  أأأأأإ ذاذتٓأأأأأإٖذا٧جتمإ ٓأأأأأٗذنذال ّْأأأأأدذختترأأأأأفذا٣ أأأأأإ ذذذ

املّسأأٓقٓٗ،ذ،ذِعوقهأأإهذالىًأأإ ذاملّسأأٓقٔذْت أأ ذضّجأأَذ إّذا٧وقهأأإهذادتاأأمانذذ

ععذضإذْٗذِحٓم،ذِملإذ إًذاجملتمأ ذال أّْ ذْتهأنذضتوأدذذال ٜٓأإفذادتاما ٓأٗ،ذذذذذذذ

اجملتمأأأ ذع تُأأأدذضأأأ واذالوأأأإذافذِاملمإرسأأأإفذالعىٓأأأٗذذذذ أأأنًذ أأألذضٜٓأأأٗذلأأأيذذذ

َذذذذ ذ،ذ)الرتا ذايأأأوياملهأأأتق رٓٗ،ذِالأأأ ذآإٌأأأإذا٧وهأأأإًذنذ أأألذذت أأأإفذحٓإتأأأ

ذذه 6676
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 : خصاٜص ّممٔصات  الغياٛ الشعيب الكْٓيت 
ٗذاتهأأودذزتأأأإ١فذذ الًأأأو ٓٗذال ّْتٓأأأٗذ إسأأتّ  دذآأأأ ذاملىإسأأأ إفذذذا٣ةىٓأأ

 ذارتإَأأٗذِالممسٓأأٗذِنذاملىإسأأ إفذالوإلأأٗذذا١جتمإ ٓأأٗذذِاسأأتومردذل٢حتعأأإذ

لثأألذا١حتعأأإ ذثّاسأأنذاذتُأأإذذِا٣ أأماىذ،ذِ أأ ل ذلىإسأأ إفذا٣تأأما ذلثأألذذذذذ

ال  إٛٓأأأإفذنذحإلأأأٗذالّ أأأإٖذذِتًأأأتملذا٣ةأأأإؤذال ّْتٓأأأٗذ رأأأ٘ذتماأأأٗذاملًأأأإ مذ

ا٧وهإوٓٗ،ذ ٍىأإ ذ ةأإؤذاذتأبذِالاأا ذِ ةأإؤذا٣،عأإ ذِ ةأإؤذاملٍأمذِالومألذذذذذذذذذذذ

املتوأأأدذٖذا٣ةأأأماضذَأأأعٗذرٓأأأاٖذٌِأأأٔذالٓأأأ لٗذالىهأأأ ٓٗذنذذذذِهلأأأ ُذا٣ةأأأإؤذذ

ا٣ذتأأإًذلقإضأألذال ثأأمٖذالىهأأ ٓٗذنذالىُأأّّذال ٢لٓأأٗذذ إلومْأأٗذالةْأأٗذٌأأّذذذ

لأأًّذلأأيذ لأأّاًذالاىأأإٚذاذتمإسأأٔذالأأ ٕذْتاىأأ٘ذضأأَذال أأدِذٌِأأّذلىتًأأمذنذيأأ َذذذذذذذذذذذذ

ادتاْمٖذالومضٓٗذِارترٓجذالومضٔ،ذِْهم٘ذٌ اذالرًّذنذضرأداًذارترأٓجذالومضأٔذذذذ

ْ٪قإ ذعًذسأ بذتهأمٓتَذاذتأدِٖذْمجأ ذععذ وأَذلًأتبذلأيذاذتأداٚ،ذذذذذذذذذضأذ) اذتدِٖ ذِ

 لأأإذاسأأأنذالومْأأٗذ ٍأأأّذلًأأتبذلأأأيذاملوىأأأ٘ذالراأإّٔذهلأأأإذٌِأأّذ أأأمضذادتأأأٌٓذ،ذذذذذذ

 أأإلومضذلاأأٗذْوأأ(ذادتأأٌٓذالٓأأخنذ إَأأٗذِاًذ ُأأإٛدذالومْأأٗذلأأإذٌأأٔذع١ذذذذ

 ُإٛدذمحإسٓٗذت٠ذٙذنذالوإذٖذ  لذاذتم ذلتخعاذادتأٌٓذِتهأتىعمذٌممٍأن،ذذذذ

ذذِ دذالهرنذ نوٍإذت٠ذٙذلرمعإ مٖذضإ٣زتإذذِا٧وتُإرافذ لإذن

ِةىأأإٚذالومْأأٗذٌأأّذةىأأإٚذاأأإ ٔذًْأأإر ذ ٓأأَذ  أأداذذ أأ ريٖذلأأيذالمجأأإ ذ،ذذذذذذ

ُْأأأإح ٍنذنذ ذاٛأأأَذاذتم أأأٗذلأأأ ذْأأأمضإفذا١٥فذا٧ْقإ ٓأأأٗذلثأأألذال أأأإرافذذذذذذ

ِال  أأأأّ ،ذِعًذ إوأأأأدذالومْأأأأٗذتأأأأ٠ذٙذنذاملمر أأأأٗذالومضٓأأأأٗذالهأأأأوّذْٗذذًِذذذذ

ِ أأدذا ترعأأدذا٥راٚذحأأّ ذٌأأ اذالرأأًّذلأأيذالاىأأإٚذ ٍىأأإ ذلأأيذذف،ذلُأأإح ٗذال أأإرا

ْقّ ذضيًذالومْٗذتىهأبذععذ ٌألذالوأإرض،ذٌِأّذع رأٓنذِسأ ذصتأدذنذاملمر أٗذذذذذذذذذ

الومضٓأأٗذالهأأوّذْٗ،ذضٓىمأأإذٌىأأإ ذلأأيذْأأمجأذالأأم ٕذالأأ ٕذْقأأّ ذضأأيًذالومْأأٗذذذذذذذ

علتداذذ٧ستقٓإ ذا٣وُإرذلرىيذ)َر٘ذاهللذ رَٓذِسرن ،ذ ىدلإذ دهذلٍإجم٬اذلأيذذ

)ةأأأإمنذذٗذععذاملدْىأأأٗذاملىأأأّرٖ،ذعًذ سأأأتق رَذا٣وُأأأإرذضإلاىأأأإاذِ أأأماذال  ّ ذذذذذل أأأ

ذذ 88ه،6661الدْ إً،

 هذاهلجأأأٓ(ذ رأأأ٘ذسأأأ ٓلذاملثأأأإ ذمي أأأيذمسأأأإاذوُأأأّّذيأأأومْٗذ أأأثريٖذلأأأَذذذ

ِلأأىعوذالرخأأيذالأأ ٕذ١ذْأأتاريذلأأيذ ِ ذالقُأأٓدٖذععذا مٌأأإذذٌِأأ ُذالُأأعٗذنذذذ

٣حأأأدا ذالق رٓأأأأٗذذرتإضأأأٗذا٣ذتأأأإًذ  هأأأ تٍإذالقأأأدرٖذ رأأأ٘ذاسأأأتٓوإ ذآأأأ ذاذذذذذذذ

ِاملرخمٓٗذال ذ أةذ ىٍأإذال ّْتٓأًّذنذةىأإٍٛن،ذِضأإلمةنذلأيذ لأ ذ أنًذ ٢ أٗذذذذذذذذذذ

ا٣ذتإًذالًو ٓٗذضإلىُّّذالًومْٗذ ٢ ٗذِثٓقٗذ ٍمإذلأاْجذلتجأإووذلأيذذذذ

وإحٓأأٗذالقأأّٖذِاملٓأأمًّذذع١ذ ًذضوأأاذالت أأإْيذْ أأدِذِاْأأخإذنذضوأأاذا٣ةأأإؤ،ذذذذ

إؤذْأةيذالأىِذال ٢لأٔذ رأ٘ذذذذذ ٓةيذ ىُمذ ر٘ذحهإ ذا٥ مذذ عٔذضواذا٣ةأذ

حهأأإ ذالرخأأيذالأأ ٕذْ أأدِذ  أألذ أأّٖذذع١ذ ًذالأأىِذالًأأومٕذ أإّٔذال ىٓأأٗذْا أأمذذذذذ

ضإ٣لعأأإفذالقّْأأٗذِت ٍأأمذ ٓأأَذض٢ةأأٗذالُأأّرذالًأأومْٗذنذ مرٓأأٗذاستوماْأأٓٗذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 866ه،9996ّ)ستمدذرْإ،ذتد ذ ر٘ذض٢ةٗذالًإ م

 ٘ٓالغياٛ يف الباد: 
٬ٓإذنذذِلأأٗذال ّْأأد،ذِ أأدذلوأأبذالاىأأإٚذٌأأ اذذذميثأألذالاىأأإٚذن ذال إذْأأٗذذِر٬اذرٛٓهأأ

الدِرذاهلإهذضُعٗذ إَأٗ،ذ ىًأيذنذال ّْأدذِت أّرذضُأّرٖذتىإسأبذامل أإًذالأ ٕذذذذذذذذذ
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٠ْذٕذ ٓأَذِثأإذْتعأبذلأ ذ، ٓوأٗذ مألذ ٌرأَ،ذِلأيذٌىأإذارت  أدذ ةأإؤذال إذْأٗذذذذذذذذذذذذذ

ٗذ إَأٗذذض  ٓوٗذاذتٓإٖذالُخماِْٗذشمارتٍإذالًدْدٖذِ ضرأٍإذالأ ذتىأإ ذل إوأذذذذ

نذوعوذال دِٕذ١وٍإذِسٓرٗذعرجتإ ذنذٌ ُذال  ٓوٗذارتًىٗذالقإسٓٗ،ذ  ٍمذ

 ،ذْتاى٘ذضَذال أدِٕذلتتجأإِ ذذذ9وّاذليذالاىإٚذاضت مُذالومضٔذ ٪مفذضإسنذاذتداٚ)

ذلوَذادتمإ ذ تىه٘ذيدٖذاذتمارٖذِعجٍإذذالهعمذ

ذِ دذاته ذ إلبذ ةإؤذال إذْٗذل إ أٗذجّاوأبذحٓأإٖذال أدِٕ،ذحٓأءذ أةفذ أيذذذذذذذ

لًإ مُذنذاجتمإ إتَذِحمِضَذِ  ماحَذِ  ٓأإذُ،ذِتُأإح َذ حٓإو٬أإذالأٗذالمضإضأٗذذذذذذ

ذنذةىإَٛ،ذملإذهلإذليذَّفذيجٔذْو ٔذرِوًقإذرٓا٬اذنذا٣ذاٚذ

ِْمت  ذتإرْخذ ةىٓٗذال إذْٗذال ّْتٓٗذض داْأٗذتّا أدذال أثريذلأيذالق إٛألذععذذذذذذ

وأأدذ رأأ٘ذذ رضذال ّْأأد،ذع ذ أأإًذلأأدٙذٌأأ ُذالق إٛأألذضوأأاذالعىأأًّ،ذ مأأإذ إذذذذذذ

لوم أأأٗذضأأأإل  ّ ذِالأأأد ّفذالأأأ ذتهأأأتخدلٍإذنذ ذاٚذٌأأأ ُذالعىأأأًّ،ذِل أأأيذذًِذذ

الَّّ ذععذا٧ تمإ ذالع(،ذِ ل ذل٢ ت٢فذض ذٌ ُذالق إٛلذوتٓجأٗذلتوأدذذذذ

الرٍجإف،ذِا ت٢فذاملىإ،بذال ذ تّاذلىٍإ،ذ إَٗذِعًذٌ ُذالق إٛلذ١ذتهأتقمذنذذ

ُذذل أأإًذلوأأ ذ٣وٍأأإذ إوأأدذجتأأّ ذنذاملى قأأٗذضٍأأدفذذ ذال خأأءذ أأيذاملم أأ٘ذِاملٓأأإ

،ذِْوتمدذالاىإٚذنذال إذْٗذ رأ٘ذالًأومذالى  أٔذٌِأّذذذذذ 9997ّ،6) ضمآٌنذال إلٔ،

يأأومذ أأدْنذمسأأٔذضأأإلى  ٔذ٣وأأَذْأأمت  ذضدِلأأٗذا٣و أأإ ذ ِذ ةأأإؤذالومأألذالأأ ذذذذذ

تمت  ذضى  ذاملإٚذليذا٥ضإر،ذحٓءذ وَذاسأتى  ذلأيذالًأومذالومضأٔذالعُأٓأذِعًذذذذذذ

خأأّ،ذع١ذ وأأَذْرتأأاهذضإلقإ ٓأأٗذ١ِذألأأمجذ أأيذا٣ِياًذذذذذ أأإًذ١ذْتقٓأأدذضقّا أأدذالىذذ

ذالًومْٗذ

 ٘فً غياٛ العساض: 

الةْأأٗذ«ذالومْأأٗ»ضأأإلوّذٖذلرتأأإرْخذ أأإًذا٣ذاٚذاذتم أأٔذِالتوأأ ريٕذلاىأأإٚذذذذذ

ِال خمْأأأٗ،ذ إوأأأدذضداْتأأأٗذنذالوُأأأمذادتأأأإٌرٔذِنذيأأأ َذادتاْأأأمٖذالومضٓأأأٗ،ذذذذ

الومْٗذليذض ذذِ إًذافإرضًّذالقدلإٚذميإرسّوٍإذنذةاِاتٍن،ذِتودذر ُٗ

 ةى٘ذذرِ ذالم ِذِ  ثمٌإذتىّ ًإذ ىدذالوم ،ذ ٍٔذلأيذالم ُأإفذالتقرٓدْأٗذذذذ

القدميأأأٗذالأأأ ذتقأأأإهذنذاملىإسأأأ إفذالّ،ىٓأأأٗ،ذ٠ْذٍْأأأإذالمجأأأإ ذ قأأأ ذلأأأ ذةىأأأإٚذذذذذذذ

ذ. 669ه،6679لتىإةن)سوٓداً،

"الومْأأٗ"ذ أأيذا تُأأمذ رأأ٘ذ ٌأألذادتاْأأمٖذالومضٓأأٗذع ذْأأ٠ذٕذ أأماذال  أأّ ذذذذذذذذ

٬ٚذنذاذتأأمِ ذ ِذذذِاْقإ ٍأأإذععذضأأءذرِ ذا ذتمإسأأٗذِ َُّأأًإذلأأدٙذاملقأأإتر ذسأأّا

 ىأأدذترقأأٔذالتٍدْأأدافذالأأ ذتىأأ رذضّ أأّاذاملوأأإر ؛ذِتوأأدذالومْأأٗذلأأيذالعىأأًّذذذذذذذذذذ

الًو ٓٗذاملىتًأمٖذنذلو أنذلىأإ،بذيأ َذادتاْأمٖذالومضٓأٗذع١ذ وٍأإذختترأفذنذذذذذذذذذ

الومْأأأٗذ»ضوأأأاذالتعإَأأأٓلذلأأأيذل أأأإًذععذا أأأمذِتهأأأم٘ذنذلى قأأأٗذصتأأأدذضأأأأذذذ

ذ ذ668ه،9991قتُأأمٖذنذا٣ذاٚذ رأأ٘ذالمجأأإ ذذًِذالىهأأإٚ)  ارٕ،ٌِأأٔذل«ذالىجدْأأٗ

ِتأأأيتٔذلىإسأأأ ٗذ أأأيذالومْأأأٗذضأأأإل مِفذا١جتمإ ٓأأأٗذِا١ تُأأأإذْٗذِآْأأأإذذذذذذذذ

نذالتوأ ريذ أيذحإلأأٗذالأّ ٔذادتموأٔ،ذِاذتأأما ذذذذذذ–اًذجأإيذالتوأأ ريذذذ–الهٓإسأٓٗذذ

                                                           

(

9

ذ ذاذتداٚ:ذوّاذليذالاىإٚذ٠ْذَْذال دِٕذال ٕذْهّقذالىإ ٗذ
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ا١جتمأأإ ٔذضأأ ذزتمّ أأإفذلأأيذال ًأأمذْقٓمأأًّذنذلى ّلأأٗذجاما ٓأأٗذِاحأأدٖذذذذ

وأأأأإذافذِالتقإلٓأأأأدذِالأأأأدْيذِِيأأأأإٛجذالقمضأأأأ٘ذِا١ر ذا١جتمأأأأإ ٔذذذذجتموٍأأأأنذال

التإرألٔ،ذٌِىإذوهر ذالٓأّٚذ رأ٘ذ وأّااذلىٍأإذِتقهأٓمإتٍإذشهأبذاذتإجأٗذهلأإذذذذذذذذذ

  646ه،6649نذزتتم ذال داْإف)لّسّ ٗذالرتا ذالًوي،

ِلاىإٚذالومْٗذال ثريذلأيذارتُأإِٛذاملأ٠ثمٖذلرًأوّر،ذٌِأٔذلأيذالم ُأإفذذذذذذذذ

مرَذنذ  ماحَذِ رقَذليذال  ٓوأٗذالقإسأٓٗذِ تأما ذذذذال ذتمِٕذ ُٗذيوبذضي 

ٌأأّذذذذلٓأأمذضأأيذوأأاارذنذذذذ«ذاذتأأداذ»اذتأأاًذلأأ ذاملأأّف،ذِْأأمِٙذاًذلأأيذاضت أأمذ أأيذذذذذذ

ادتإٌرٓٗ،ذ ىدلإذ إًذجإلهًإذ ر٘ذفٍمذادتملذ ّ  ذليذا٣ رأ٘ذ  هأمفذْأدُ،ذذذذ

ِليذثنذ إذذِر بذ ر٘ذادتملذٌِّذْهريذِْٜيذليذا٣ت،ذحت٘ذ إ ذضٓت ذلأيذذ

ىان،ذلأأ ذا٣وأأ ذحتأأ٘ذاوتًأأمفذ،مْقتأأَذضأأ ذادتمأأّاذالأأ ذ ٓمأأإذضوأأدذذذذذذالًأأومذاملأأ

ذه 9999مسٓدذضأ)اذتداذ ذ)المَ خٔ،

 لأأإذ أأيذ َأألذال رمأأٗذِلوىإٌأأإ،ذهلأأ اذالىأأّاذلأأيذا٣ذاٚ،ذ رأأَذ أأدٖذ مسأأإٚ،ذ عأأٔذذذ

ِاذتأأداذذنذال إذْأأٗذْقُأأدذضأأَذحأأداٚذا٧ضأأل،ذذذذذذ«ذذذذاذتأأدِذذ»ال ّْأأدذْ رأأبذ رٍٓأأإذذذ

ِ إوأأدذٌأأ ُذال رمأأٗذ  أأإرٖذ أأيذذذذذ«ذٌإْأأدا»ذِتمجأأ ذال رمأأٗذنذ َأأرٍإذاعذلعأأ ذذذ

لتأأىعو،ذْأأّاٛنذترأأ ذال  ٓوأأٗذِ  مأأإ ذارتًأأّوَذنذفأأمِفذِ، ٓوأأٗذاجملتمأأ ذذذذذ

 .ال دِٕ

ِ)اذتداٚ ذ َألذالاىأإٚذ ىأدذ ٌألذال إذْأٗ،ذِ أةذالوُأّرذبذحتم٩ْأفذ رمأٗذذذذذذذذذذ

اعذامسأأأَذاذتأأأإلٔذٌِأأأّذ)اذتأأأدا ذِاوٍأأأإذ)حأأأدإِ ذِتوأأأ(ذ ٌأأأإيْجذذذذذ«ذاذتأأأداٚ»

ٗذ ِذ  رأأأٍإذِ لأأأ ذل أأأءذرِ ذاذتمأأأإىذلأأأدٙذزتمّ أأأٗذذالعمسأأأإًذ ثىأأأإٚذاملوم أأأ

 . 641ه،6649املقإتر )لّسّ ٗذالرتا ذالًوي،

 : لإذ وّااذالومْٗذ ٍٔ
 ١ًِ:ذالومْٗذالةْٗ:ذتىتمٔذالومْٗذالةْٗذاعذصتدذليذتهأمٓتٍإ،ذٌِأد ٍإذذذ 

جتمٓ ذلًإ مذاجملمّاذضتّذٌدفذِاحد،ذ إلتًجٓ ذ ر٘ذ ّضذاذتأمِ ،ذذ

،ذِنذاملدْىٗذتقدهذنذا٣ ٓإذذالممسٓٗذِاملىإس إفذا١وتُإرافِ ْٓإذت٠ذٙذنذ

ترقإٛٓأأأًإذنذالّ،ىٓأأأٗ،ذثًأأأإر ٗذالم ُأأأإفذالًأأأو ٓٗذالأأأ ذ٠ْذٍْأأأإذادتمٓأأأ ذ

 . 84ه،9999املىإس إفذِ  ما ذالاِاجذِاملّالٓدذلورٓٗذالقّه) ضمآٌن،
 ثإوًٓإ:ذالومْٗذال خمْٗ:ذالومْٗذال خمْٗذ١ذِ،أيذهلأإ،ذِوهأت ٓ ذا ت إرٌأإذذذذذ

اضىأٗذال ٜٓأأٗذال خمْأٗ،ذلهأأتّحإٖذلأأيذ جأّاٚذال خأأم،ذٌِأٔذتٍأأدفذاعذتًأأجٓ ذذذذذ

ِفذال خأأأمذذِضأأأءذرِ ذاذتمأأأإىذنذزتمّ أأأٗذال خأأأإرٖ،ذلرتوإلأأألذلأأأ ذفأأأمذذذذذذ

القإسأٓٗ،ذ ٍأٔذجأاٚذرٛٓهأٔذِلتأىعوذلرأٍمّهذِاملًأإ مذا١وهأإوَٓذنذالومأألذذذذذذذذذ

 .ال خمٕ
 ثإلثًإ:ذالميْف:ذٌِّذالىأّاذالثإلأءذلأيذ وأّااذالومْأٗذٌِأٔذلًأإضٍٗذلرومْأٗذذذذذذذذذ

الةْأأٗذا١ذ وٍأأإذتوتمأأدذ رأأ٘ذا١وًأأإذذلهأأتعٓدْيذلأأيذالُأأّفذال ًأأمٕذضأأدًِذذذذ

 .ا١ف
 ٩ٓإلأأَ:ذٌأأٔذ مْأأٗذتًأأتٍمذضٍأأإذذ ِلأأٗذا١لأأإراف،ذِالأأ ْيذايأأتٍمِاذضٍأأإذراضوأأًإ:ذالو

ِ جإذٌِأأإذمتأأإهذا١جأأإذٖذ  إٛأألذالًأأخّ ذنذالدِلأأٗ،ذِتأأ٠ذٙذحم ٓأأإذ مأأإذذذذذذذذ
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الومْأأأٗذالةْأأأٗذٌِأأأد ٍإذاْأأأعإٚذوأأأّاذلأأأيذال ٍجأأأٗذنذحعأأأ٢فذاسأأأتق إ ذذذذذذذذذ

 . 84ه،9999الّٓٓف،ذِنذا١ ما ذِا١ ماىذةإل إ) ضمآٌن،
ضأ ذالومْأٗذالةْأٗذذذذِْمٕذال إحءذِجّذذا ت٢فذض ذ، ٓوٗذالاىإٚذا٣ذاٛٔذ

ِالومْأأٗذال خمْأأٗذنذاْقإ إتٍأأإ،ذِنذ أأدذذا١٥فذاملهأأتخدلٗ،ذ عأأٔذالومْأأٗذذذذذ

الةْٗذت ًّذ دذذال  ّ ذاملهتخدلٗذث٢ثأٗ،ذضٓىمأإذنذالومْأٗذال خمْأٗذاثىأإًذذذذذذ

ليذال  ّ ،ذ مإذْ ًّذا١ أت٢فذنذ أدذذ  ٓأإٚذالعأمق،ذِْ رأبذ رٓأَذ محأٗذذذذذذذذ

 ذالهعٓىٗذضودٖذ ٓرّلرتافذْم أ ذذالوّذٖ،ذِ إًذْهتخدهذٌ اذالعيذ  لذَِّ

 يذالومْٗذال خمْٗذل ٔذْومفذ َلذالهعٓىٗذالقإذلٗذليذارترٓجذ ٕذاًذٌأ اذذ

ذ.العيذلتومْفذ)ٌّْٗ ذالهعٓىٗ

  غياٛ العساض٘ يف الكْٓت 

ِالومْأأٗذالةْأأٗذال ّْتٓأأٗذِالأأ ذتّارثتٍأأإذال إذْأأٗذ١ذختترأأفذنذل ّوإتٍأأإذذذذذ

ثىهبذ٣ٌلذصتد،ذسّاٚذليذحٓأءذذذا٣سإسٓٗذ يذالومْٗذالةْٗذالىجدْٗذِال 

وّ ٓٗذا٣ذاٚذِالم ِذضإلهّٓفذِال ىإذق،ذ ِذليذحٓءذمحرٗذال رياًذِال  ّ ،ذ

 أأ ل ذْ ثأأمذاسأأتخدالٍإذنذا٣ ٓأأإذذِاملىإسأأ إفذالقّلٓأأٗذِثقأأإهذ  أألذاملوم أأٗذذ

لدِرٌإذال  ريذنذر  ذلوىّْإفذادتٌٓ،ذِْتٓأذلدٙذ ٌمٓٗذالومْأٗذنذعثأإرٖذذذ

،ذرأإذجوألذال أّْتٓ ذنذحأمِضٍنذْوتمأدًِذ رٍٓأإذذذذذذذالىعّىذِضءذاذتمإىذ ٍٓأإذ

ذنذالد إاذ يذ وعهٍنذِنذالتُدٕذهلجمإفذالودِذ

٬ٓإذ وٍإذتوتمدذلثألذضأإ ٔذ لأّاًذالاىأإٚذنذذذذذ ِليذالهمإفذا٣سإسٓٗذلرومْٗذ ْ

ال إذْٗذ ر٘ذالًومذالى  ٔ،ذِعًذ إودذ١ذختمجذ يذ ِياًذشّرذلوٓىٗ،ذِ أإذٖذذ

ًذالومْأٗذاملومِ أٗذ أّال ٍنذا٣سإسأٓٗذالأ ذذذذذذلإذْتخيذيوماٚذالومْٗذليذ ذتإ

ْىهجًّذ رٍٓأإذ ُأإٛدٌنذِلأيذٌأ١٠ٚذالًأوماٚذ ْٓأًإذلأيذْمجتألذالقُأٓدٖذنذذذذذذذذذذ

وعأأوذذت أأٗذا٣ذاٚ،ذِ أأدذتوأأدذفذ لأأّاًذالومْأأٗ،ذ ٍىأأإ ذالومْأأٗذالىجدْأأٗ،ذذذذذذذذذ

ِ مْأأٗذ ٌأألذحإْأأل،ذِالومْأأٗذاذتهأأإِْٗ،ذِ مْأأٗذ ٌأألذالقُأأٓن،ذِ مْأأٗذذذذذذ

 ذٌ اذالتودذذععذعرت إ ذ لذلًّذضإملى قأٗذذال خإرٖ،ذِالومْٗذالوممْٗ،ذِْمج

الأأ ذوًأأيذ ٍٓأأإ،ذِالأأ ذختترأأفذ أأيذةريٌأأإذلأأيذاملىأأإ،ب،ذسأأّاٚذلأأيذحٓأأءذذتىٍأأإذذذذذذ

ذارتإّذِشّرٌإذالًومْٗذال ذتهتخدلٍإ

ٗذ) يذه ذ9964،ذاهل إذْمٕذ) ٖذ»نذال ّْأد،ذ وٍأإذ إوأدذتهأم٘ذذذذذذ الومْأ «ذاذتأدِ

ًذ»ِلأأيذ وّا ٍأأإذذ ٗذذ«ذحأأداٚذاذتُأأإ  أأيذفٍأأمذاذتُأأإًذذذذع ذْمجتأألذ أأإرىذالق ٓرأأ

ِْىًأأدذ أأدٖذ ضٓأأإفذ١ذتاْأأدذ أأيذضٓأأت ذتأأثريذاذتمإسأأٗذ ىأأدذاذتأأم ذنذوعأأّىذذذذذذذ

«ذاذتأأأداٚذاذتمضأأأٔ»ِلعأأأدذععذِجأأأّذذوأأأّاذا أأأمذلأأأيذاذتأأأداٚذْهأأأم٘ذذذذ،ذافأأأإرض 

ْهتخدهذليذ  لذادتٍّٓذنذاذتم ذع ذتقّهذ م ٗذاملًأإٖذضإلهأريذ لأإهذادتأٌٓذذذذذ

رأأٗذا٧ أأ٢هذِلأأيذ رعٍأأإذُْأأإح ٍإذ أأماذال  أأّ ذِالاىأأإٚذاذتمإسأأٔذْتقأأدلٍإذمح

ٌِنذمحرٗذالهّٓف،ذل ٓىًإذ ًذٌ اذالٓم ذِالاىأإٚذوأّاذلأيذالتًأجٓ ذذذذذذ اله خإُ)

ٗذذذ ِ  أأإذذ ًذلأأيذ وأأّااذالومْأأٗذال ّْتٓأأٗذلأأإذذذذذ؛ذلرهأأريذ أأدلًإذضتأأّذسأأإحٗذاملوم أأ

الأأ ذتى ثأأبذلأأيذالومْأأٗذالىجدْأأٗذع ذتي أأ ذ أألذذ«ذضإلومْأأٗذال خمْأأٗ»ْهأأم٘ذ

ْذ قأإاذلأ ذالتاالٍأإذضأىعوذا٣سأرّ ذاملت أًّذذذذذذذ ىإَمٌإذع١ذ وٍإذختترفذ ىٍأإذنذا١
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ٗذذ ِ ْأأإفذ وأأَذْهأأتخدهذنذترأأ ذالومْأأٗذذذ،ذلأأيذزتمأأّ ت ذ رأأ٘ذفٍأأمذالهأأعٓى

، ّ ذليذالىّاذال  ريذاملومِفذضإسنذال  لذال خمٕذِ ىدلإذْ د ذالٓم ذ رٓأَذذ

ٗذذذذذذ ِضأ ذ ًذذ؛ذت د ذالهعيذالماسٓٗذضإملٓىإٚذضم أ ذ  ٢لٍأإذحتٓأٗذملقأدهذٌأ ُذالهأعٓى

 ٗذلرهعٓىٗذالقإذلٗذٌٔذالعمحأٗذضهأ٢لٗذالوأّذٖذِتومْأفذذذذذٌ ُذالومْٗذضإلىه

جبىهٓٗذالهأعٓىٗذٌِأ اذتقرٓأدذجأمفذ رٓأَذالوأإذٖذضأ ذسأعيذال خأمذنذلى قأٗذذذذذذذذذذذ

ارترٓجذِت٠ذٙذ ىأدذالوأّذٖذلأيذاملدْىأٗذ ِذ رأ٘ذلقإرضأٗذلأيذالًأّا،ٝذع ذْهأم ذذذذذذذذذذ

ذالىإىذالاىإٚذ ٓخمجذا٣ٌلذِا٣َخإ ذ١ستق إهلإذتو ريًاذ يذ محٗذالوّذٖذ

الومْأأٗذ)ععذ ًذلأأيذ وأأّااذالومْأأٗذنذال ّْأأدذ ْٓأأًإذذذه ذ9964،ذاهل أأإذ)ِ يأأإرذ

ال ذختتِذثىإ،بذالقمٙذنذال ّْدذ١سأٓمإذ ٌألذالعى أإىذٌِأٔذذذذذذ الومريْٗ

لأأأأاْجذلم أأأأبذلأأأأيذالومْأأأأٗذالىجدْأأأأٗذِالومْأأأأٗذال خمْأأأأٗذلٓأأأأإ ًإذعلٍٓأأأأإذ

ذ ال ّْهإف)

 ٘ٓأّال العسض٘ الرب 
ٕذْتاى٘ذضأَذال أدِذٌِأّذلىتًأمذنذيأ َذذذذذذٌّذلًّذليذ لّاًذالاىإٚذاذتمإسٔذال 

ادتاْمٖذالومضٓٗذِارترٓجذالومضٔ،ذِْهم٘ذٌ اذالرًّذنذضرأداًذارترأٓجذالومضأٔذذذذ

ْ٪قإ ذعًذسأ بذتهأمٓتَذاذتأدِٖذْمجأ ذععذ وأَذلًأتبذلأيذاذتأداٚ،ذذذذذذذذذ ضأذ)اذتدِٖ ذِ

 لأأإذاسأأأنذالومْأأٗذ ٍأأأّذلًأأتبذلأأأيذاملوىأأأ٘ذالراأإّٔذهلأأأإذٌِأأّذ أأأمضذادتأأأٌٓذ،ذذذذذذ

ٌذ الٓأأخنذ إَأأٗذِاًذ ُأأإٛدذالومْأأٗذلأأإذٌأأٔذع١ذذذذ أأإلومضذلاأأٗذْوأأ(ذادتأأٓ

 ُإٛدذمحإسٓٗذت٠ذٙذنذالوإذٖذ  لذاذتم ذلتخعاذادتأٌٓذِتهأتىعمذٌممٍأن،ذذذذ

ذ لإذنذِ دذالهرنذ نوٍإذت٠ذٙذلرمعإ مٖذضإ٣زتإذذِا٧وتُإرافذ

ِةىأأإٚذالومْأأٗذٌأأّذةىأأإٚذاأأإ ٔذًْأأإر ذ ٓأأَذ  أأداذذ أأ ريٖذلأأيذالمجأأإ ذ،ذذذذذذ

ا١٥فذا٧ْقإ ٓأأأٗذلثأأألذال أأأإرافذذذذُْأأأإح ٍنذنذ ذاٛأأأَذاذتم أأأٗذلأأأ ذْأأأمضإفذذذ

ِال  أأأأّ ،ذِعًذ إوأأأأدذالومْأأأأٗذتأأأأ٠ذٙذنذاملمر أأأأٗذالومضٓأأأأٗذالهأأأأوّذْٗذذًِذذذذ

،ذِ أأدذا ترعأأدذا٥راٚذحأأّ ذٌأأ اذالرأأًّذلأأيذالاىأأإٚذ ٍىأأإ ذلأأيذذلُأأإح ٗذال أأإراف

ْقّ ذضيًذالومْٗذتىهأبذععذ ٌألذالوأإرض،ذٌِأّذع رأٓنذِسأ ذصتأدذنذاملمر أٗذذذذذذذذذ

ْأأمجأذالأأم ٕذالأأ ٕذْقأأّ ذضأأيًذالومْأأٗذذذذذالومضٓأأٗذالهأأوّذْٗ،ذضٓىمأأإذٌىأأإ ذلأأيذذ

علتداذذ٧ستقٓإ ذا٣وُإرذلرىيذ)َر٘ذاهللذ رَٓذِسرن ،ذ ىدلإذ دهذلٍإجم٬اذلأيذذ

ل أأٗذععذاملدْىأأٗذاملىأأّرٖ،ذعًذ سأأتق رَذا٣وُأأإرذضإلاىأأإاذِ أأماذال  أأّ ذذ)ةأأإوٓنذذذذذذذذذ

ذذ 668ه،6661ّالدْ إً،

ذتّارثتٍأإذذالومْٗذالةْٗذال ّْتٓٗذِالأ ذ ذ9997ّ،9ْمٕذ)عضمآٌنذال إلٔ،ِ

ال إذْأأٗذ١ذختترأأفذنذل ّوإتٍأأإذا٣سإسأأٓٗذ أأيذالومْأأٗذالةْأأٗذالىجدْأأٗذِالأأ ذ

ثىهبذ٣ٌلذصتد،ذسّاٚذليذحٓأءذوّ ٓأٗذا٣ذاٚذِالأم ِذضإلهأّٓفذِال ىأإذق،ذ ِذذذذذذ

لأأأيذحٓأأأءذمحرأأأٗذال أأأرياًذِال  أأأّ ،ذ أأأ ل ذْ ثأأأمذاسأأأتخدالٍإذنذا٣ ٓأأأإذذذذذذذذ

ريذنذر أأأ ذلوىّْأأأإفذذِاملىإسأأأ إفذالقّلٓأأأٗذِثقأأأإهذ  أأألذاملوم أأأٗذلأأأدِرٌإذال أأأ ذذذ

ادتأٌٓ،ذِْتٓأأأذلأدٙذ ٌمٓأأٗذالومْأأٗذنذعثأإرٖذالىعأأّىذِضأءذاذتمأأإىذ ٍٓأأإ،ذذذذذ

رأأإذجوأألذال أأّْتٓ ذنذحأأمِضٍنذْوتمأأدًِذ رٍٓأأإذنذالأأد إاذ أأيذ وعهأأٍنذِنذذذذذ

ذالتُدٕذهلجمإفذالودِذ
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٬ٓإذ وٍإذتوتمدذلثألذضأإ ٔذ لأّاًذالاىأإٚذنذذذذذ ِليذالهمإفذا٣سإسٓٗذلرومْٗذ ْ

لى  ٔ،ذِعًذ إودذ١ذختمجذ يذ ِياًذشّرذلوٓىٗ،ذِ أإذٖذذال إذْٗذ ر٘ذالًومذا

لإذْتخيذيوماٚذالومْٗذليذ ذتإًذالومْأٗذاملومِ أٗذ أّال ٍنذا٣سإسأٓٗذالأ ذذذذذذ

ْىهجًّذ رٍٓأإذ ُأإٛدٌنذِلأيذٌأ١٠ٚذالًأوماٚذ ْٓأًإذلأيذْمجتألذالقُأٓدٖذنذذذذذذذذذذ

وعأأوذذت أأٗذا٣ذاٚ،ذِ أأدذتوأأدذفذ لأأّاًذالومْأأٗ،ذ ٍىأأإ ذالومْأأٗذالىجدْأأٗ،ذذذذذذذذذ

حإْأأل،ذِالومْأأٗذاذتهأأإِْٗ،ذِ مْأأٗذ ٌأألذالقُأأٓن،ذِ مْأأٗذذذذذذِ مْأأٗذ ٌأألذ

ال خإرٖ،ذِالومْٗذالوممْٗ،ذِْمج ذٌ اذالتودذذععذعرت إ ذ لذلًّذضإملى قأٗذذ

الأأ ذوًأأيذ ٍٓأأإ،ذِالأأ ذختترأأفذ أأيذةريٌأأإذلأأيذاملىأأإ،ب،ذسأأّاٚذلأأيذحٓأأءذذتىٍأأإذذذذذذ

ذذ 6667ّ،986)ّْسفذالدِ ٔ،ارتإّذِشّرٌإذالًومْٗذال ذتهتخدلٍإ

  ٛالعسض٘كٔفٔ٘ أدا 
تقأأإهذالومْأأٗذ أأإذٖذ رأأ٘ذ رضذ ٓأأإٚذِاسأأوٗذ أأدذُْأألذ  أأمذذاٛمتٍأأإذععذذذذذذذذ

مخه ذلرت٬اذ ِذْاْد،ذحٓءذجتتم ذ م ٗذالومْأٗذِالأ ذتت أًّذنذالاإلأبذلأيذذذذذذ

سأأت ذ أأمذ ذنذٌأأ اذامل أأإً،ذحٓأأءذْىُأأبذنذِسأأ ذالأأداٛمٖذ رأأنذلٓرتأأفذحّلأأَذذذذذذذذذ

 ًمٖذ  أماذ،ذذالوإي  ذلىٍنذْإرضّذال رياًذِال  ّ ذِال ْيذْاْدذ دذذٌنذ يذ

ضٓىمإذْقأفذ ىأدذعوتٍأإٚذ  أمذالأداٛمٖذَأعإًذلتقأإض٢ًذلأيذاملىًأدْيذِاملأمذذْيذذذذذذذذذذذ

لراىإٚ،ذ مإذْقفذنذوعوذالّ دذَعإًذلتقإض٢ًذليذمحرٗذالهّٓفذِال ىأإذقذذ

 ٓ ّوًّذض ل ذلمضو٬إذتتقإضلذ َٓذالُعّفذا٣رضوٗ،ذضٓىمإذْرتفذحأإلرّذال  أّ ذذذ

 ِال رياًذحّ ذالورنذٌِّذوق ٗذا٧رت إيذ

٬ٛأإذ ذاٚذالومْأأٗذضن رتاضأَذلأأيذ حأدذالُأأعّفذالأ ذوت أأًّذلأأيذذذذذذ ْقأّهذاملىًأأدذضإذ

املمذذْيذ)ال ّرى ذ ٓىًدذيوم٬اذلُخّضًإذضإلرخي،ذ ٓقّهذالُفذا٥ أمذضرتذْأدذذذ

لإذ إلَذاملىًأدذذًِذالتقٓأدذضأإلىِذل ّوأَذضوٓأدًاذ أيذاملىًأد،ذِل أيذ٠ْذْأَذضأىعوذذذذذذذذذذذ

ترق ذالُأفذا٣ِ ذوأّاذا٣ذاٚذذذالرخيذال ٕذ ٓلذضَ،ذثنذْقّهذاملىًأدذلأمٖذثإوٓأٗذضأذذذذ

ِشتإرجذا٣لعإفذحت٘ذْتم يذلأيذحعأ ذالرخأيذِل أٔذُْألذععذالُأفذا٥ أمذذذذذذذذ

 ٓخع ّوَ،ذِْهتممذا٧وًإذذِالرتذْدذلإذضأ ذاملىًأدذِالُأا ذاملأمذذْيذحأّالٔذذذذذذ

سأأدذلأأمافذحتأأ٘ذْأأتنذع تمأأإ ذحعأأ ذالأأىِذِالرخأأي،ذضوأأدذ لأأ ذْ أأد ذحأأإلرّذذذذذذذذ

ري ذ ٕذ رأأبذا٧ْقأأإاذا٣سإسأأٔذلرخأأيذال  أأّ ذالُأأاريٖذضإلقٓأأإهذضومرٓأأٗذ)الأأتخم

جبإوبذا٧ْقإاذاملمإثلذضإلوافذهلأإذ رأ٘ذالأ رياً،ذِعًذ إوأدذالأ رياًذتهأت ودذنذذذذذذذ

اذتأأمِ ذِتهأأتوملذ قأأ ذنذالومْأأإفذالأأ ذتقأأإهذنذاملىإسأأ إفذِا٣ ٓأأإذذ قأأ ،ذذذ

ِضوأأأدذالأأأتخمريذالأأأ ٕذْروأأأبذذِر٬اذ أأأ ري٬اذٌِإل٬أأأإذنذْأأأ  ذ مرٓأأأٗذا٣ذاٚذلىأأأ ذذذذ

ملمذذْيذنذتمذْدٌنذلراىإٚذت د ذ مرٓٗذ)التامْأد ،ذِتتمثألذنذذذال داْٗ،ذِْهإ دذا

ذ ّ ذالٓمضإفذا٧ْقإ ٓٗذاملُإح ٗذل٨ْقإ إفذالثإوٓٗذاملخممٖ،ذِْيتٔذالتامْدذ

ضإلٓأم ذ رأ٘ذال  ألذال أ ريذضٓأمضإفذلتىّ أٗذ١ذتهأتممذ رأ٘ذعْقأإاذِاحأد،ذضأألذذذذذذذذذذذ

ِلأأ ذذجتتمأ ذِتتعأمقذِتتأأدا لذنذضوٓأٍإذ تو أأٔذنذزتمّ ٍأإذٌأأ اذالتامْأد،ذذذذذ

ْمضإفذال  ّ ذتي  ذ)اله خٗ *ذذِرٌإذض ذال  ّ ذٌِٔذ  إرٖذ يذزتمّ أٗذذ

ليذارتّٓ ذِادتمإ ذافمرٗذضإلوتأإذذِالأ  ريٖذاملهأتخدلٗذنذاذتأم ،ذ ىدٛأ ذذذذذذ

ْتخم ذالورنذليذل إوَ،ذ تي  ذادتمّاذضإلتتإلٔذْتقدلٍنذالورأنذْرٓأَذال  أّ ذذذذ

تأأ٘ذَِأأّهلنذسأأإحٗذِاملىًأأدًِذِلأأيذ رعٍأأنذالهأأ خٗ،ذِْهأأتممًِذنذالهأأريذح

 ذ 6667ّ،16)سرٓمإًذال رّئ،ذاذتم 
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 لأأإذنذاملىإسأأ إفذالّ،ىٓأأٗذِا٣ ٓأأإذذالقّلٓأأٗذ إلهأأ خٗذتي أأ ذيأأ ًرإذا أأمذلأأيذذ

ا٣يخإّ،ذ ٍٔذتتمإْلذنذالهأريذ هأإضقتٍإذع١ذ ًذالورأنذ١ذْتخأم ذضألذْ ألذذذذذذذ

ثإضت٬أأإذنذل إوأأَ،ذضن ت أأإرُذلم أأا٬اذلٓأأإرضٔذال  أأّ ذِال أأرياً،ذِالأأ ْيذْقّلأأًّذ

لتقدهذِالدِراًذحّ ذالهإحٗ،ذٌِىإذْهتممذالتامْأدذععذ ًذُْأرّاذععذالُأفذذذذضإ

ا٣ِ ذليذمحرٗذالهّٓف،ذ ٓ د ذمحرأٗذالهأّٓفذضإلتًإٌأبذ٧ تقأإٚذ ثأمٌنذِاحأد٬اذذذذذذذ

ِراٚذا٥ أأأمذععذ ًذُْأأأرّاذععذالُأأأفذالثأأأإؤ،ذ ٓ أأأًّذلقدلأأأٗذالُأأأفذا٥ أأأمذذذذذ

 ذنذالأأم ِ،ذثأأ٠ مٖذالُأأفذا٣ِ ،ذِْعأأتأذاجملأأإ ذ لأأإهذاملًأأإٌدْيذل٨يأأرتاذذذذذ

شٓءذاملذسًٓعإذ ِذضىد ٓٗ،ذ ٓاْدذ ل ذ دذذالما ُ ذ قدذُْألذععذ  ثأمذذذ

ٗذذذذ )سأأأأأأرٓمإًذذلأأأأأأيذلإٛأأأأأأٗذيأأأأأأخِذْتقأأأأأأدلٍنذنذ  أأأأأأّافذعْقإ ٓأأأأأأٗذثإضتأأأأأأ

،ذّْجَذضىد ٓتَذجتإُذٌأدفذلأإذاإ ّوأَذ ْٓأًإ،ذٌِ أ اذنذذذذذذ 6667ّ،18ال رّئ،

ًذذذذذ ضأ ل ذذذ لذحم إتَذِ يوَذالقإٛدذالأ ٕذْقأّذٌنذععذاملوم أٗذ ٍأنذْتمثرأّ

ذسإحٗذاذتم ذِالىاا ذض مْقٗذالروبذضإلهّٓفذِال ىإذقذنذتً ٢ٓفذلتىّ ٗذ

ِنذ تأأإهذالومْأأٗذْتّجٍأأًّذضتأأّذسأأإرْٗذالورأأنذ ٓخمرأأٍإذ حأأدٌنذِ ىأأدٌإذذذ

تىقهأأنذالهأأ خٗذععذ أأمْق ذلتٓأأإذْيذضُأأعّفذلرتاَأأٗذتي أأ ذيأأ لذالأأد إاذذذذ

ِذذ  أيوٍنذذلمٖذِاهلجّهذلمٖذ  مٙ،ذضن،٢قذالمَإىذنذاهلّاٚذِضمْأبذالهأّٓفذ

)ّْسأأأأأأفذذضإلعوأأأأأألذنذحأأأأأأم ذحقٓقٓأأأأأأٗذْهأأأأأأإودٌنذنذ لأأأأأأ ذِ أأأأأأ ذال  أأأأأأّ ذ

ذ ذ6667ّ،986:989الدِ ٔ،

  :اهلجٔينثاىًٔا 
ٌأأّذلأأًّذلأأيذ لأأّاًذالاىأأإٚذالًأأويذالقأأدْنذ أأإًذْأأمذذُذاملهأأإ مًِذٌِأأنذ رأأ٘ذذ

فٍأأأأّرذعضرأأأأٍنذٌِجأأأأىٍن،ذْق وأأأأًّذالُأأأأخماٚذِلهأأأأإ إتٍإذال وٓأأأأدٖذنذ ّا أأأألذذ

لأإذٌأّذذًِذ لأ ،ذِ أإًذنذةىأإٚذاهلجأٓ(ذذذذذذذشتترعٗ،ذلىٍإذلإذ ثمذ دذٌإذِلىٍإذ

لإذألعفذِحًٗذال مْبذِ ىإٚذالهعم،ذِاءذا٧ضلذ رأ٘ذالهأريذالهأمْ ذ تمأدذذذذذ

  ىإ ٍأأأإذِتت وٍأأأإذ ّاٛمٍأأأإذا١لإلٓأأأٗ،ذثأأأنذتمذ ٍأأأإذضقّاٛمٍأأأإذارترعٓأأأٗذ تمًأأأٔذذذذذ

ِ يوٍأأإذتورأأّذِتٍأأ  ،ذِاأأوذاملاأأ(ذضٍأأ اذا١رتعأأإاذِاهل أأّ ،ذ ٓى رأأبذَأأّتَذذذذ

ٌِأأٔذتتٍأأإذٙذنذرلأأإ ذالُأأخماٚ،ذ ٓورأأّذَأأّتَذتأأإرٖذذذذذذلٓتىأأإةنذلأأ ذسأأريذا٧ضأألذذذذ

)َأأأأإ ذذِْأأأأىخعاذتأأأأإرٖذ  أأأأمٙذلأأأأ ذعْقأأأأإاذ  عأأأأإفذا٧ضأأأألذِِ أأأأ ذ  ّاتٍأأأأإذذ

ذذ 9991ّ،89يْداوٗ،

ُ  أأ فذتهأأمٓٗذاهلجأأٓ(ذلأأيذاهلجأأيذِلعمذٌأأإذٌجأأإًذ)ٌجأأ  ذٌِأأٔذامل ٓأأٗذذذذ

ال مميٗذليذا٧ضلذذِاهلجإًذليذا١ضلذال ٓاذال ماهذٌِأٔذوهأ ٗذععذا٧ضألذالأ ذذذذذ

 ذذِلأيذاملتّ أ ذ ًذٌأ اذذذذ11ّ،ذ9997الث٢ ذسىّافذليذ ممٌإذ) مذحجأإ ،ذذضرادذ

ً٭ذلأيذ لأّاًذالاىأإٚذذذذالرًّذتذْتايذضَذ ٢َذع١ذ ر٘ذفٍّرذا٧ضلذذذ ِاهلجٓ(ذٌّذلّ

الًويٮذالقدْنذالأ ٕذ أإًذْأمذٲذُذاملهأإ مًِذٌِأنذ رأ٘ذفٍأّرذعضرأٍنذٌِجأىٍنذذذذذذذذذذ

ْق وًّذ ٓإنذالُخماٚذِلهإ إتٍإذال وٓأدٖذنذ ّا ألذشتترعأٗ،ذلىٍأإذلأإذ  ث٪أمذذذذذذذ

ْ٪خ٩ع أأأف٪ذِحًأأأٗذذذذ  أأدذٌإذِلىٍأأأإذلأأأإذٌأأّذذًِذ لأأأ ذذِ أأأإًذنذةىأأأإٚذاهلجأأٓ(ذلأأأإذ

ِاأءٮذا٧ضألذ رأ٘ذالهأريذالهأمْ ذ تمأدٮذ  ىإ ٍأإذِت٪ت وٍأإذذذذذذذذذذال مْبذِ ىإٚذالهأعم،ذ

 ّاٛمٍإذا٣لإلٓٗذثنذت٪مذ ٍأإذضقّاٛمٍأإذارترعٓأٗذ تمًأٔذِ يوٍأإذتورأّذِتٍأ  ،ذذذذذذذذ

ًٮذاملاىٮأأٔذاأأوٮذضٍأأ اذا١رتعأأإاذِاهل أأّ ذ ٓى رأأبذَأأّتَذلٓتىأأإةنذلأأ ذسأأريذذ ِ أأي
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ٙذا٧ضلذٌِٔذتتٍإذٙذنذرلإ ذالُخماٚ،ذ ٓورّذَّتَذتأإرٖذِْأىخعاذتأإرٖذ  أمذذذذ

ِلأيذٌىأإذا تهأبذٌأ اذالرأًّذتهأمٓتَذذذذذذذذل ذعْقإاذ  عأإفذا٧ضألذِِ أ ذ  ّاتٍأإذذذذذذ

ِ ر٘ذالمةنذلأيذ رأٗذا٧ضألذنذاملىأإ،بذالقمِْأٗذ قأدذيأإاذٌأ اذالرأًّذنذالمْأفذذذذذذذذذذذ

الًأأأو ٓٗذنذ تإضأأأٗذوُأأأّّذذا٣ةىٓأأأِٗا ٓأأأ ذلرمأأأااجذالوأأأإهذذع ذضأأأماذيأأأوماٚذ

ليذ لّاًذالاىأإٚذذذيومْٗذتىإسبذٌ اذالرًّذِتىُبذنذ ّال َذحت٘ذضداذ يوَذلًّ

الًأأويذالقأأمِٕذذِ إوأأدذا٧ضأألذتتأأيثمذلأأدٙذمسإ ٍأأإذةىأأإٚذاهلجأأٓ(،ذ تُأأٓ ٍإذذذذذ

وًّٖذت٠ثمذ ر٘ذ،مْقٗذلًٓتٍإذذِ دذ حأوذالعأ٢ ذضٍأ اذالتأيثريذادتمٓألذالأ ٕذذذذذذذ

٠ْثمذ ر٘ذ ٕذحّٓاًذْهتومرَذ ّسٓرٗذوقل،ذ ما ذْمذذذٌ اذالرًّذلدٙذجتّالَذ

 ذ 6616ّ،969لومدٖذ)ٌإؤذانذاذتقّ ذرا  إذ ر٘ذفٍمذذاضتَ

ِ أأدذجأأإٚذاسأأنذاهلجأأٓ(ذلأأيذاهلجأأ ذِاوأأَذٌجأأيذٌِأأّذادتمأألذالميأأٓبذذذذذذذذذذذ

ْ٪و٩أدٮذلأيذ جألذالهأعمذِ  أ ذاملهأإ إفذال وٓأدٖذذِلأيذلع أٗذذذذذذذذذذذ الهمْ ذاملًٔذالأ ٕذ

ًٗ؛ذ ٕذتاىٮأ٘ذضٍأ اذالىأّاذلأيذذذذذذذذذذ ٫ّج٩ى٩أ ٩ٌ ٫ّجٯي٪ذ ٩ٍأ ٪ْ ٫ّج٩ي٩،ذ ٩ٌأ اهلجٓ(ذايتقّاذ وأ٢ًذ قأإلّا:ذ

اهلجٓ(ذيخُإًذ ِذ  ثأم،ذْأمذٮذالّاحأدذلأىٍنذ رأ٘ذذذذذذِ دذًْرت ذنذةىإٚذذالاىإٚذ

ا٥ مذضيضٓإٰفذتّحٔذلَذ ضٓإتًإذلًإضٍٗذ ِذ افذَأرٗذ ٓ أم ذهلأإذالمٱ  أب٪ذاملهأإ مذذذذذذ

ِ ٓلذنذالراٗذاهلجأ ذِاهلجىأإٚذلأ١ِ٤ذذذذذذِْىه٘ذٌمّهذالهعمذِِحًٗذال مْبذ

)  أأأدذالهأأأ٢هذذالأأأ ْيذْارأأأبذ رأأأ٘ذ لأأأّاوٍنذال ٓأأأإضذِلأأأيذا٣لٍأأأإفذالوجمٓأأأإفذذ

ذ ذ9119ه،6689ّتإؤ،ال ه

ْ٪وأأأدذٌأأأ اذال خأأأمذ)اهلجأأأٓ( ذ ِذَأأأرٗذِثٓقأأأٗذضإل أأأداِٖذِ ىّوٍأأأإ،ذ إل أأأدِذذذذذذ ِ

ٍْٓجىًّذٌِنذ ر٘ذفٍّرذر أإٛ ٍنذضنْقأإاذْتىإسأبذلأ ذر أاذ)الأ لّ  ،ذ ٕذذذذذذذ

ادتمأألذلأأإذْهأأم٘ذضأأأذ"الدرٌمأأَ"ذِ"الار أأإ "،ذ ٕذالوأأدِذالوأأإذٕذِالوأأدِذالهأأمْ ،ذذذذ

َذضإلاىأإاذ ِذت  ٜٓأَذ رأ٘ذذذذ ر لذسم ٗذعْقإاذْعمضذ رأ٘ذالما أبذتهأمْ ذرمتأذذذذ

 حهبذالّحدٖذا٧ْقإ ٓٗذلهم ٗذادتملذ

ِلٓوذليذالهٍلذ ضد٬اذحُمذآ ذ وّااذاهلجٓ(،ذ٣ًذٌجٓ(ذ  إٛلذالًمإ ذ

٬ٓأأإذ ًذ أألذوأأّاذلأأيذ وأأّااذذذذذذذذ ألترأأفذ أأيذٌجأأٓ(ذ  إٛأألذادتىأأّ ،ذِع اذ م ىأأإذ ْ

الم إْأأبذألترأأفذ أأدُِذ أأيذالىأأّاذا٥ أأم،ذووأأمفذ ًذل أألذوأأّاذٌجأأٓ(ذ أأإّذذذذ

ذذ *)ل ذ  ّافذسريذالم إْبذضإلهريذ ِذالودِذالهمْ ذ ِذال  ٝذْتعب

 :ًٕٔا: االطاز العنل  ثاى
 ٘ٓفً العسض٘ الرب:  
 )ٓا فَد( 
 بٔاىات العنل: 

 :تما ذ دْنذاسنذالًإ م 
 :تما ذ دْنذاسنذاملرخي 
 :)م ٗذادتٍماٚذالًو ٓٗذاسنذاملا  

                                                           
*

ذذ ذالوإلٔذلرمّسٓق٘ذضىدر ذاملوٍد ذشءذةريذلىًّر، ذرسإلٗذذ تّراُ، ذال ّْتٓٗذض ذا٣َإلٗذِالت ّر، ذا٣ةىٓٗ   ٓد:

ذذ898ه،ذ6661ّالومضٓٗ،ذ  إذميٓٗذالعىًّ،ذالقإٌمٖ،ذ
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 عياصس التخلٔل 

 الُٓاٗذForm:يذالومْٗذالةْٗذ  
 املقإلإفذMaqamراسدذ ر٘ذذرجٗذالىّاذذا٣جىإى:ذ–ذ 
 املٓااًذMeter1ذذذثىإٛٔذلم  ٗ:ذ 

 ا٧ْقإاذRhythm:8ذعْقإاذالومْٗذالةْٗذ 

 :لإيِرٖذل ذلما إٖذاملماجوإفذذ61ذ دذذاملّايْم 
 :ٗٓ ا٣ي إ ذا٧ْقإ 
 :ٗذ ليذذرجٗذ)ذالدِ إُ ذععذ)ذال مذاً ذاملهإحٗذالُّتٓٗذاملهتخدل

 املهتخدلٗ:ا١٥فذاملّسٓقٓٗذ 

 

 

  ٘ٔاآلالت اإلٓكاعPercussion Instruments .)طاز( 

 :لّوّ ّؤذ)الرخيذالّاحد ذالىهٓج 
 :ُْْٗفذاف ّ ذح ٓ تأَذَِأًعإذذذذلٓمًّذالىِذالًومٕذلعيذالومْٗذالة

 ذ ًٓقإذ

 :ٖاليص الشعس 

ذياذذلرخَذْإذ ٍدذّْهذسّاٌأأأأأأأإذَأأأأأأْإذ ٍدذةاذالىٍأأأأدذلَذ  ل

ذِ يٍدذ ًذوإضٔذا٣رذافذْاٌإٌإذحرَ  لتَذلثلذالةْهنذ ر٘ذ
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 )فً العسض٘ الربٓ٘ )ٓا فَد* 

 حتلٔل العاو لفً العسض٘ الربٓ٘ )ٓا فَد(:ا 

 :ٔ لأأيذزتمّ أأٗذال  أأّ ذمتٍٓأأدذلأأد ّ ذالاىأأإٚذضأأيذاٚذعْقأأإاذذذذاسأأت٢ٍ ذعْقأأإ

 الومْٗذالةْٗذ
 : ِنذلقأأإهذالماسأأدذاملُأأّرذ رأأ٘ذذرجأأٗذذذذذذ 6ذ61:ذذ8ذ6لأأيذلأأإيِرٖذ)ذذاملق أأ ذا٣

 الىّٙذِْت ًّذليذارت ذ
 : ِذنذلقأأإهذالماسأأدذاملُأأّرذ رأأ٘ذذرجأأٗذذذذذ6ذ61:ذذ8ذ6لأأيذلأأإيِرٖذ)ذذاملق أأ ذا٣ 

 الىّٙ،ذٌِّذع إذٖذلرمق  ذا٣ِ ذِل يذل ذا ت٢فذالىِذالًومٕذ

 :)التخلٔل التفصٔلٕ لفً العسض٘ الربٓ٘ )ٓا فَد 

 :ٔ لأأيذزتمّ أأٗذال  أأّ ذ٣ذاٚذعْقأأإاذالومْأأٗذالةْأأٗذل أأءذذذذذاسأأت٢ٍ ذعْقأأإ

 رِ ذاذتمإسٗذ  لذ ًذْ د ذالاىإٚذ
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 ذاذالومْٗذالةْٗذعْقإ

 : ِذنذلقأأإهذالماسأأدذاملُأأّرذ رأأ٘ذذرجأأٗذذذذذ6ذ61:ذذ8ذ6لأأيذلأأإيِرٖذ)ذذاملق أأ ذا٣ 

 الىّٙذِْت ًّذليذارت ذ
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

  :ٖاليص الشعس 

ذّْهذسّاٌأأأأإياذذلرخَذْإذ ٍدذذْإذ ٍدذةاذالىٍأأأأدذلَذ  لَ

 (ذ 6ذ61:ذذ8ذ6ليذلإيِرٖذ
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 :( يف مكاو الساضت املصْز علٙ دزج٘ 2 8:  3 1مً ماشّزٗ ) اجلنل٘ األّىل
 اليْٚ ّتيكطه إىل عبازتني:

 :( يف مكاو الساضت املصْز علٙ دزجـ٘  5 4:  3 1مً ماشّزٗ ) العبازٗ األّىل
 اليْٚ 

 :ٖاليص الشعس 

 َُـــــد غض اليَــــد لُ قرلــــٓا ف 

 
 (ذ 1ذ8:ذذ8ذ6ليذلإيِرٖذ

حٓأأأءذت أأأد ذلأأأيذالٓأأأا ذالثإلأأأءذالٓأأأوٓفذلأأأيذالدرجأأأٗذالثإوٓأأأٗذلرمقأأأإهذذذذذذذذ

)اذتهأٓ( ذضتهرهألذسأأرمٔذَأإ دذععذذرجأأٗذ)ال أمذاً ،ذِاهل أأّ ذلأمٖذ  أأمٙذذذذذذ

ععذذرجأأأٗذ)الىأأأّٙ ذ م أأأّيذل٠ أأأد،ذثأأأنذاهل أأأّ ذنذجأأأىوذالعأأأماذِل أأأيذنذذذذ

جأأأأىوذالماسأأأأدذ رأأأأ٘ذذذلى قأأأأٗذالقأأأأماراف،ذَِأأأأًّلإذععذذرجأأأأٗذ)الأأأأدِ إُ ذنذ

الدِ إُ،ذِضإلتهرهلذالهرمٔذالُإ دذًَِّلإذععذذرجٗذ)الىّٙ ،ذحٓءذا٧وتٍإٚذ

 نذلقإهذالماسدذاملُّرذ ر٘ذالىّٙ

 :٘ٔ( يف مكاو الساضت املصْز علـٙ  2 8:  5مً أىاكسّش ماشّزٗ ) العبازٗ الجاى
نلـ٘  دزٗ اليْٚ، ٍّٕ إعادٗ للعبازٗ األّىل ىًصا ّحلًيـا مـم مساعـاٗ تكـساز اجل    

 كامل٘ باضتخداو املسجم.

 :ٖاليص الشعس 
 َذْإذ ٍأأأأدذةاذالىٍأأأأدذلَذ  لأأأأأ

  
  
 (ذ 9ذ4:ذذ1ليذلإيِرٖذ
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 :٘ٔ( يف مكاو الساضت علٙ دزج٘ اليـْٚ  2 15:  3 8مً ماشّزٗ ) اجلنل٘ الجاى
 ٍّٕ إعادٗ للجنل٘ األّىل مم اختالف اليص الشعسٖ.

 :ٖاليص الشعس 

  ضْاٍــــاشاد ملخُ ٓا فَد ْٓو 

 (ذ 9ذ61:ذذ8ذ4ليذلإيِرٖذ

 حتلٔل أضلْب أداٛ املكطم األّل 
 جأإٚذةىأإٚذاملق أ ذنذاملى قأٗذاملتّسأ ٗذلأ ذملأوذاملى قأٗذاذتأإذٖذ٣ذاٚذذرجأٗذذذذذذذذذذذ

  مذاً ذذ–)ذِذ
 اسأأأتخداهذنذا٣ذاٚذ سأأأرّ ذالٓأأأا ذذAccentرأأأ٘ذ رمأأأٗذ)ْأأأإذ ٍأأأد ذضقأأأّٖذذذذ 

 ذ.M. Fلتّس ٗذنذا٣ذاٚذ
 جأأإذفذالعم أأٗذنذتماأأٗذَأأٓإةٗذاملرخأأيذلرًأأ لذا٧ْقأأإ ٔذ افذالتقهأأٓنذذذذذذذ 

ذ–نذ رمإفذ)ْإذ ٍدذذTrillالدا رٔذاملت مرذضإلرخيذضوملذتمذذذَّتٔذسمْ ذ
 يذذلرخَ ،ذ مإذ جإذفذالعم ٗذنذتّحٓدذ ذاٚذالً لذا٧ْقإ ٔذ

 استخدلدذالعم ٗذالٓا ذالقّٕذنذ رمٗذ)الىٍأد ،ذِالم أّيذ رأ٘ذذرجأٗذذذذذ

ٓ( ذلرأأٍ ّ ذلىٍأأإذضقعاتأأٔذذتىٓأأت ذملهأأإ ٗذثإلثأأٗذوإ ُأأٗ،ذلأأ ذذذذذحهأأذ–)١ذ

  ذ69نذلإيِرٖذ)ذLegatoاستخداهذ سرّ ذالمض ذ
 ضأأيذاٚذذ 1:ذذ8اسأأتخدلدذالعم أأٗذ ذاٚذالتهرهأألذالهأأرمٔذالُأأإ دذنذلأأإيِرتٔذ)ذذ

  مْاذ
 جأأإذفذالعم أأٗذنذاسأأتخداهذلّاْأأ ذ  أأ ذالأأىعوذثأأإذْتىإسأأبذلأأ ذاملوىأأ٘ذذذذذذذذذذ 

 لرىِذالًومٕذ
 ذنذلقأأإهذالماسأأدذاملُأأّرذ رأأ٘ذذرجأأٗذذذ6ذ61:ذذ8ذ6لأأيذلأأإيِرٖذ)ذذالثأأإؤ:املق أأ ذ 

الىّٙ،ذٌِّذع إذٖذلرمق  ذا٣ِ ذذتى٬إذِ سرّ ذ ذاٚ،ذِل يذل ذا ت٢فذالأىِذذ

 الًومٕذ

 :ٖاليص الشعس 

ذِ يٍدذ ًذوإضٔذا٣رذافذْاٌإٌإذ  لتَذلثلذالةْهنذ ر٘ذحرَ

ْأأٗذ)ْأأإذ ٍأأد ذاسأأتخرِذال إحأأءذلأأيذالدراسأأٗذالتخرٓرٓأأٗذلعأأيذالومْأأٗذالةذ

ذا٥تٔ:
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ذِ أإُ ذذذ–املهإحٗذالُّتٓٗذل١٦فذاملُإح ٗذِالاىإٚذجإٚفذليذذرجأٗذ)رٕذذ

ال أأمذاً ،ذ مأأإذاسأأتخدهذلقأأإهذالماسأأدذاملُأأّرذ رأأ٘ذذرجأأٗذالىأأّٙ،ذذ–ذ6ععذ)ذِر

ذثُإح ٗذعْقإ ٓٗذليذالٗذال إر ذ

 فً اهلجٔين 

 )غلطيت( 

 بٔاىات العنل 

 :٢ ذالهوٓدذاسنذالًإ م، 
 :تما ذ دْنذاسنذاملرخي 
 :)مذال  الٔذاسنذاملا  

 عياصس التخلٔل 

 الُٓعٗذFromيذاهلجٓ(ذ)ةىإٚذلّيًِذثُإح ٗذالمضإضٗذ ق  :ذ  
 املقإلإلإفذMaqamجىوذضٓإتٔذ ر٘ذالىّٙذذا٣جىإى:ذ-ذ 
 املٓااًذMeter:ذ*نذضهٓ ذ8الاليذال إللذْوإذ ذذ 
 :لإيِرٖذل ذلما إٖذاملمج ذذ61ذ دذذاملّايْم 
 ا٧ْقإ ٓٗ:ا٣ي إ ذ 
 :ٗاملهإحٗذالُّتٓٗذاملهتخدل 
 ذليذ)ادتٍإر إُ ذععذ)ذال مذاً ذلهإ ٗذ إلهٗذتإلٗذ

 

 :مْىْفْىٕ )اللخً الْاحد( اليطٔج 
لٓمًّذالىِذالًومٕذلعيذاهلجٓ(:ذوِذيأومٕذْوتمأدذ رأ٘ذالوتأإ ذضأ ذذذذذذ

ذاف ّ ذف ّضَذال ٕذ إوَذ

 :ٖاليص الشعس 

ذِاطتد دذشرع ذالرٔذحرع ذلٔذةر  ذَد أأدذذلو ذاِوإتأأأج

ذْأأأّهذجٓتٓ(ذض ٓ ذِي ٓ ذلٔذذلٓدذلإسإلدذ ر٘ذارتدذذلوإتأأ 

 )فً اهلجٔين )غلطيت* 

 :)التخلٔل العاو لفً اهلجٔين )غلطيت 

 :ٗٓذنذجىوذضٓإتٔذ ر٘ذالىّٙذ61:ذ6منذلإيِرٖذ)ذلقدلٗذلّسٓق  
 : ِالىّٙذ ذنذجىوذضٓإتٔذ ر٘ذ6ذ4:ذ6ليذلإيِرٖذ)ذاملق  ذا٣ 
 :ٔذنذجأىوذضٓأإتٔذ رأ٘ذالىأّٙ،ذٌِأّذذذذذذ61:ذ6ليذ وإ مِيذلإيِرٖذ)ذاملق  ذالثإو 

 ع إذٖذلرمق  ذا٣ِ ذل ذا ت٢فذالىِذالًومٕذ
 :   التخرٓلذالتعُٓرٔذلعيذاهلجٓ(ذ)ةر 

                                                           
*
ذاست إاذال إحءذ ًذادذذوّاذاملٓااًذاملهتخدهذليذ ٢ ذمسإاذ يذاهلجٓ(ذذ

*
ذذ41ضىدرذ  ٓد:ذاملمج ذالهإضب،ذّذ 
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 :ٗٓذنذجأأىوذضٓأأإتٔذ رأأ٘ذالىأأّٙذ٠ِْذٍْأأإذذ61:ذ6لأأيذلأأإيِرٖذ)ذلقدلأأٗذلّسأأٓق 

 ٚذالمإِذ ر٘ذالٗذالمضإضٗذ تمٍٓدذلراىإ
ذ

ذ

 
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 (61:ذ6ليذلإيِرٖذ  
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 :( يف جـيظ بٔـاتٕ علـٙ اليـْٚ ّٓتكـٌْ      1 8: 1مً مـاشّزٗ )  املكطم األّل
 مً مجل٘ ّاحدٗ ّتيكطه ٍرِ اجلنل٘ إىل عبازتني.

 :ٖاليص الشعس 

ذِاطتد دذشرع ذالرٔذحرع ذلٔذةر  ذَد أأدذذلو ذاِوإتأأأج

 (ذ 6ذ4:ذ6ليذلإيِرٖذ

  :ــازٗ األّىل ( يف جــيظ زاضــت علــٙ اجلَازكــاِ،   3 4: 1مــاشّزٗ )مــً العب

حٔــح تبــدأ العبــازٗ مــً النــغل الجــاىٕ النــعٔا مــً دزجــ٘ )اجلَازكــاِ(   

بتطلطل ضلنٕ صاعد لٔصل لدزج٘ )الكسداٌ( ّالسكْش املؤقت علَٔا، ثه 

اهلبْط الطلنٕ للْصْل إىل دزج٘ )اجلَازكاِ( مسٗ أخسٚ يف جـيظ  

 زاضت علٙ اجلَازكاِ.

 :ٖاليص الشعس 

 ةر  ذَد أأدذذلو ذاِوإتأأأج 
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 (ذ 8ذ8:ذ6ليذلإيِرٖذ
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  :٘( ّتبـــدأ  ـــيظ زاضـــت علـــٙ 1 8: 5مـــً أىـــاكسّش مـــاشّزٗ )العبـــازٗ الجاىٔـــ
اجلَازكــاِ، ٍّــٕ تكــساز للعبــازٗ األّىل مــم تغــٔر الكفلــ٘ بــالسكْش علــٙ    

 دزج٘ )اليْٚ( يف جيظ بٔاتٕ علٙ اليْٚ.
 :ٖاليص الشعس 

ذِاطتد دذشرع ذالرٔذحرع ذلٔ

 (ذ 6ذ4:ذ1ليذلإيِرٖذ

 حتلٔل أضلْب أداٛ املكطم األّل 

 ذتيذضهٓ ذضد ذليذاملى قأٗذاملتّسأ ٗذلتأدرجًإذضإلتهرهألذالهأرمٔذالُأإ دذذذذذذذ

 ععذاملى قٗذاذتإذٖذ)ادتّاضإف ذ
 اسأأتخدهذامل أأم ذا٣ذاٚذاملتُأألذذذ Legatoذ مأأإذاسأأتخدهذذ8:6لأأيذلأأإيِرٖذ)ذ، 

 الٓا ذالقّٕذ ر٘ذ رمٗذ)َد د ذ
 ذذ8،ذ8تأأمذذذَأإّٔذ رأأ٘ذا٣يأأ إ ذا٧ْقإ ٓأأٗذنذلأأإيِرٖذ)ذذذذ أأإهذامل أأم ذضومأألذذ 

 ضً لذلرتاض ذنذ رم ذ)ذلّ جذاِِوإتج ذ
 (ذنذجأىوذضٓأإتٔذ رأ٘ذالىأّٙ،ذٌِأّذذذذذذ61:ذ6املق  ذالثإؤ:ذليذ وإ مِيذلإيِرٖذ 

 ع إذٖذلرمق  ذا٣ِ ذذتى٬إذِ سرّ ذ ذاٚ،ذِل يذل ذا ت٢فذالىِذالًومٕذ

 :ٖاليص الشعس 

ذْأأأّهذجٓتٓ(ذض ٓ ذِي ٓ ذلٔذارتدذذلوإتأأ لٓدذلإسإلدذ ر٘ذ

 
 (ذ 61:ذ6ليذلإيِرٖذ
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 :ىتاٜج البخح 
 ضد فذ ةإؤذال إذْٗذضً لذستدِذذالت أّْيذلأيذوإحٓأٗذا٣ةأإؤذِةأريذلقٓأدٖذذذذذذذ

ضيسرّ ذعْقإ ٔذستدذ،ذِ إودذ لذ  ٓرٗذهلإذ،مْقتٍإذارتإَأٗذنذالاىأإٚ،ذذذ

ال دِْأأٗذ،إضوأأًإذذذا٣ةىٓأأِْٗمجأأ ذ لأأ ذععذا١ أأت٢فذنذالرأأٍجإف،ذِ  أأ فذذذذذ

 ميٓاٌإذٌّذستإ إٖذال  ٓوٗذارتًىٗذِال مِفذال ٜٓٓٗذالُو ٗذ
 تتهأنذ ةأإؤذال إذْأٗذ أإذٖذضيوٍأإذ ةىٓأأٗذَأاريٖذ١ذْاْأدذذتىٍأإذ رأ٘ذاأأإت ذذذذذذذذذذ

ذتىٓت ،ذِ دذتوتمدذ ر٘ذارٗذذتىٓٗذِاحدٖذلوةٖذت٠ذٕذضٍإذآ ذ ضٓإفذ

 ذْدالقُٓدٖ،ذ مإذْتهنذذتىٍإذضإل هإ،ٗذِسٍّلٗذالرت
 ُْأأإحبذ ىأأًّذالومْأأٗذالةْأأٗذا١فذا٧ْقأأإاذلأأيذال أأإرذِال  أألذالىُأأٓأذذذذذذ

 ال٢ ّ ذِال  لذارتمإرٕذِ حٓإو٬إذُْإح ٍإذالتُعٓبذ
 توتمأأدذ ةأأإؤذال إذْأأٗذ رأأ٘ذالًأأومذالى  أأٔذِالأأ ٕذْ رأأبذ رٓأأَذ ذ ذالق ٓرأأٗ،ذذ

 مإذ وٍإذتتمٓاذضأيًذ رمإتٍأإذوإضوأٗذلأيذَأمٓنذال ٜٓأٗذالُأخماِْٗ،ذحٓأءذذذذذذذذذ

 ذالرخأأأيذِال رمأأأإفذنذ ةأأأإؤذال إذْأأأٗ،ذ مأأأإذ ِعذاملاىأأأًّذذذّْجأأأدذتأأأّايًذضأأأذ

اٌتمإلًإذ إًَإذضإ٣ضٓإفذالًومْٗذافعّفٗذ يذفٍمذ رأبذِ م أّاذلىإسأ إفذذذذ

  ذاٍٛإذجٓد٬اذ

 التْصٔات ّاملكرتحات 
 ْقأأرت ذال إحأأءذضٓأأمِرٖذالتوإلأألذلأأ ذالأأرتا ذاملّسأأٓقٔذالًأأويذضعٍأأنذِِ أأٔذ

 َذحت٘ذ١ذْعقدذ،إضوَذِاإ ذا٣ذاٚذارتإّذض
 ْقأأرت ذال إحأأءذضٓأأمِرٖذاأأ ذِحاأأ ذا٣ مأأإ ذالاىإٛٓأأٗذارتإَأأٗذضإل إذْأأٗذذذ

ِوًمٌإذنذالّسإٛلذا٧ ٢لٓٗذاملهمّ ٗذِاملمٛٓٗذِالوملذ رأ٘ذعذراجذضوٓأٍإذذذ

 ْميذالدراسإفذا٣ إذميٓٗذضإملوإٌدذاملتخُُٗذضدِلٗذال ّْدذ
 ٚذذذذذذذ ذْقرت ذال إحءذضٓمِرٖذالأد نذاملهأتممذلرعأمقذالًأو ٓٗذالأ ذتقأّهذ رأ٘ذ ذا

ٌ اذالىّاذليذالاىإٚذارتإّذضدِلٗذال ّْأد،ذِع أإذٖذَأٓإةتَذضًأ لذْتىإسأبذذذذذذ

 ضإلم بذاذتٓإرٕذال ٕذَِردذعلَٓذذِلٗذال ّْدذ

 :مساجم البخح 
ارتإَأٓٗذاملّسأٓقٓٗذلأ واذ ةأأإؤذال إذْأٗذنذذِلأٗذال ّْأد،ذلىٓألذذضرأأّهذذذذذذذذذذ 9997عضأمآٌنذال أإلٔذ)ذذ -

 .ر،ذجإلوٗذالمِ ذالقدى،ذال هرٓ ،ذل ىإًذراسإفذلومقٗذنذالورّهذاملّسٓقٓٗ،ذشءذةريذلىًّ
 هذ6611 محدذال ًم:ذلقإ١فذ يذال ّْد،ذل  وٗذا٣لل،ذضريِف،ذ -
ذ.ه6648الًو ٓٗذلد لذععذذراستٍإ،ذذارذاملوإرف،ذضريِف،ذذا٣ةىٓٗذذ 6648 محدذ رٔذلمسٔذ) -

ذالومضٔ ذذضىٓٗذالتو ريذنذالعيذالوما ٔذالقدْن،ذذارذالع مذ9991 واإهذسودًِذ  ارٕذ) -

:ذذراسٗذحترٓرٓٗذ٣ةإؤذال إذْٗذنذال ّْد،ذرسإلٗذلإجهتري،ذشأءذةأريذذذ ذ6669)ذضىدرذ  ٓدذل إر  -

 لىًّر،ذاملوٍدذالوإلٔذلرمّسٓق٘ذالومضٓٗ،ذ  إذميٓٗذالعىًّ،ذالقإٌمٖذ
ٗذذذ 6661)ل أإر ذذضىدرذ  ٓأدذذ - ال ّْتٓأٗذضأ ذا٣َأإلٗذِالت أّر،ذرسأإلٗذذ تأّراُ،ذشأءذةأريذذذذذذذذذذا٣ةىٓأ

ذ.ٍدذالوإلٔذلرمّسٓق٘ذالومضٓٗ،ذ  إذميٓٗذالعىًّ،ذالقإٌمٖلىًّر،ذاملو

 ذذض رّٓجما ٓأأأٗذالاىأأأإٚذِاملّسأأأٓق٘ذالومضأأأٔذاجملرأأأوذالأأأّ،(ذلرثقإ أأأٗذِالعىأأأًّذذذ9996محأأأدذاهل أأأإذذ) -

ذ.ِا٣ذ ،ذذِلٗذال ّْد

سأأأأأأأأأأأأر إًذالهأأأأأأأأأأأأوّذ،ذلىتأأأأأأأأأأأأدٙذالعٍأأأأأأأأأأأأدذالأأأأأأأأأأأأرتا ذِثقإ أأأأأأأأأأأأإفذالًأأأأأأأأأأأأوّ ،ذاهلجأأأأأأأأأأأأٓ(،ذذذذذذ -

http://www.as44.com/vb/archive/index.php/t-7796.html.ذ



 م2021..  شهـــــــر  يوليو           والعشرون      الثالث العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
159 

 

ه ذلقإروأأٗذلعىأأًّذ ةأأإؤذال إذْأأٗذِال خأأمذنذال ّْأأد،ذرسأأإلٗذذ6667سأأرمإًذحهأأيذستمأأدذال رّيأأٔ)ذ -

ذذ تّراُ،ذاملوٍدذالوإلٔذلرمّسٓقٔذ)ال ّوهم إتّار ،ذ  إذميٓٗذالعىًّ،ذالقإٌمٖ،

ذِلأٗذذه ذذالاىأإٚذِ وّا أَذ ىأدذال أدِ،ذاجملرأوذالأّ،(ذلرثقإ أٗذِالعىأًّذِا٣ذ ،ذذذذذذذذذ9991َأإ ذيْداوأٗ)ذذ -

ذ.ال ّْد

ذ،ذراض ٗذا٣ذ ذاذتدْءذ18 ،ذ  مذِعضدااذاجملردذ9996 إذ ذ  دذاملر ذستمدذ  دذاملر ذ) -

ذ.ٕ،ذامل  وٗذا٣لمْ إوٓٗ،ذضريِفذ- ذذلوجنذال هتإؤ،ذادتاٚذالثإؤذض6689  دذاهللذال هتإؤذ) -

رثقإ أٗذِالعىأًّذذذ ذذا٣ٌإيْجذالًو ٓٗذنذارترٓجذالومضٔذاجملروذالأّ،(ذلذ9999 رٔذعضمآٌنذذرِرٖذ) -

ذ.ِا٣ذ ،ذذِلٗذال ّْد

ٗذحترٓأألذا٧ْقإ أأإفذال ّْتٓأأٗذنذذذ 6661ةىأإهذالأأدْ إًذ)ذ - اجملرأأوذالأأّ،(ذلرثقإ أأٗذ،ذالًأأو ٓٗذذا٣ةىٓأ

 .ِالعىًّذِا٣ذ ،ذذِلٗذال ّْد
ذا٣ةىٓأأٗذراسأأٗذحترٓرٓأأٗذلت أأّرذ سأأرّ ذا٣ذاٚذالاىأأإٛٔذنذذذذذه 6661 ُٓأألذّْسأأفذ محأأدذالاو أأٔ)ذذ -

ال ّْتٓأأٗ،ذرسأأإلٗذذ تأأّراُ،ذشأأءذةأأريذلىًأأّر،ذاملوٍأأدذالوأأإلٔذلرمّسأأٓق٘ذالومضٓأأٗ،ذ  إذميٓأأٗذذذذذذذذذ

ذالعىًّ،ذالقإٌمٖذ

ّْلٓأأأإفذاذتٓأأأإٖذالثقإ ٓأأأٗذنذال ّْأأأد،ذال ّْأأأدذاجملرأأأوذالأأأّ،(ذذذذذذ 9999ستمأأأدذةأأأإمنذالملٓخأأأٔذ)ذ -

ذلرثقإ ٗذِالعىًّذِا٥ذا 

ذالًو ٓٗذنذلدْىٗذ مإً،ذلّسّ ٗذ مإًذالرتاثٓٗذارتإلهٗذذا٣ةىٓٗ مذحجإ ،ذ -

 ذذ ةإوٓىإذالًو ٓٗذنذالٓعٗذالًم ٓٗذلىًأّرافذِيارٖذالثقإ أٗذِا٧ أ٢ه،ذ مأإًذذذذذ6616ٌإؤذالومدذ) -

ذ.6616ال  وٗذا٣ِع،

تّفٓأفذالأرتا ذالاىأإٛٔذال أّْ ذرتدلأٗذتأدرْوذ سإسأٓإفذذذذذذذذذذه 6661ْوقّ ذّْسفذيْدذارت ٓأإ)ذ -

املّسأٓق٘ذالومضٓأٗذلرأأدارىذامل تأدٞذنذذِلأأٗذال ّْأد،ذرسأإلٗذذ تأأّراُ،ذشأءذةأأريذلىًأّر،ذاملوٍأأدذذذذذذذذ

ذ.الوإلٔذلرّسٓق ذالومضٓٗ،ذ  إذميٓٗذالعىًّ،ذالقإٌمٖ

رأٓجذالومضأٔ،ذذذا٣ةأإؤذال ّْتٓأٗ،ذلم أاذالأرتا ذالًأويذلأدِ ذارتذذذذذذذذ 6648ّْسفذ محأإًذالأدِ ٔذ)ذذ -

ذهذ6648  مذ

 


