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 أ.م.د. طاهرة داخل طاهر

فاٌ مؿاٖضؤؾخاطة   ألاصب والىلض الخضيض ومخسههت بإصب ألَا

 وليت التربيت ألاؾاؾيت

 ، الٗغاقالجامٗت اإلاؿدىهغيت

 31/4/8108 اليكغ 7/4/8108 اإلاغاظٗت 4/3/8108 مالاؾخل 

 :ملخص

م ؤن البيئت الاظخماٖيت فاٌالخايىت ألا  حٗض، ٚع بت في الخُبي٘ الاظخماعي وى  الي  جىرغ اخخياظاث ألَا ، ولىً الٚغ

ؾغةو ووٗ   ، وجدضيًضا في نضي البيئت ألازغي للؿيُغة ألانليت )ألا   جديِ بالُفىلت في ظمي٘ اإلاغاخلفي الؿلىهياث الي

 ؾىف يىلض ؤٖضاصا مً الفغصيت وؤلابضإ مً زلٌ مغخلت الُفىلت.، "البيئت اإلاضعؾيت"

خياة بٌٗ ألاصباء الظيً ظمٗىا بحن الفً وألاصب لخىكف ٖىالم مً زلٌ هظه الضعاؾت الباخشت  حؿخٗغىو 

بيٗت البيئت الي  عسخذ في طاهغتهم يً في جيى بإهىاٖها واإلاىعوزاث الكٗبيت  ئتؤزغ البي، وطلً مً زلٌ بيان َفىلتهم َو

: لُفىلت في ؤصبياث ورىىن  الىباع صعاؾت نىعة ام٘  نىعة الُفىلت مٗماعيا ورىيا ، وطلً مً زلٌ زلزت مباخض؛ ألاٌو

ض: ، والشالالُفىلت الٗغبيتالخيائيت الكٗبيت وحكىيل لهىعة اإلاىعوزاث  :يلشاو، االبيئت وؤهميتها في حكىيل نىعة الُفىلت

يل نىع الُفىلت لٗضص مً ألاصباء والفىاهحن  .. مً هخاب
ّ

 ." هىذ َفل  " .. إلاجاهض الٗؼب  صعاؾت حك

 الكلمات املفحاحية:

 البيئت، اإلاىعوزاث الكٗبيت، نىعة الُفىلت.
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Abstract: 

The social environment, although the first incubator that provides for its children's needs, but the urge to social 

normalization in the behaviors that surrounds childhood at all stages, specifically in the other echo of the environment original 

control (family) and we mean "school environment" will generate deficient numbers of individuality and creativity by childhood. 

"It should be noted here that despite the quantitative expansion in our educational institution at the level of Arab society, but 

it is still below the level of effectiveness in the process of preparing the individual - the child - as these numbers do not agree and 

the occurring changes in the human community, which is walking fast jumps who cannot Catch up with them and represent 

them will remain outside the scope of their actions watching the changes without participation and make it outside the 

dimensions of social and human action. 

• The researcher reviewed the lives of a number of writers who have gathered between art and literature to reveal the worlds 

of their childhood and the nature of the environment that has established in their memory. So we are talking about the 

engineering environment first.. And about the imagination that makes the environment moving or fixed, poetic or plastic. 

We are talking about the distance between the first engineering environments through the first childhood images. This 

means that talking about the environment comes as a metaphor and is not based entirely on remembering; Childhood... 

"Because imagination precedes memory temporally"... 

The characters as mentioned in the book I was a child of Mujahid al-Azab are: Naji al-Shennawi, d. Mr. El-Kadem, Ahmed El-

Sheikh, Abdel Moneim Ramadan, Mujahid Al-Azab. 

The researcher found the following: 

- The spatial environment in which the characters in the book "I was a Child" of Mujahid al-Azab, which included six 

distinguished and creative personalities, was an environment that combines the countryside and the village or the towns near 

the villages. 

- And that her talents and creative skills combine poetry, prose, art and architecture. Is it coincidence that the environment is 

natural and creative color? 

- The childhood environment was associated with the six characters, which were formed from green areas filled with forests, 

water and rivers, small passages and narrow water, but deep and drowning in them. This created a hidden harmony and then 
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appeared between the images of nature in the memory of childhood and images of fear of creatures and personalities of popular 

heritage In whose conscience lies tales, legends and myths. Creating the term "environment of fear". 

• Those who write about children and their stages and problems in the family and school are interested in studies related to 

the social real-life environment of childhood and other modern concerned with the intellectual aspect that is related to the 

virtual environment surrounding them and how they affect the behavior of children. There are no studies based on my 

knowledge of the Arabic studies related to the geometry of childhood horizontally and vertically Through studying the style, 

method and influences on which the personality of Arab childhood was built, how it was engineered, how artists form, how 

engineers engineer, how our poetry is organized, why they are engineered, painted, shaped, Poems and literature, which 

appeared last at the age of his image and maturity. 

• Studies that reveal the sources of creativity and its relationship to the environment of all kinds require a statistical, literary, 

intellectual and scientific effort to study the architecture of childhood and how will be its architecture in the future Is it a building 

Arab intellectual Arab or Arab inclined to the West or there mated in the intellectual personality between each other? 

 It was confirmed to us that the architectural design provides the children with a range of psychological and social functions, 

in particular social interaction and improving the quality of performance. And that the built environment constitutes the 

behavior of individuals in a manner consistent with the nature of the architectural design that occurred either vertically or 

horizontally. A famous statement by the former British prime minister draws attention to the relationship between the 

architectural design effect of the environment in shaping behavior in saying: 

"We are subjugating our buildings, and our buildings are engineering in turn after that" 

• The popular folklore heritage believes in the future and moves all its tools towards its design, and makes children triumph 

over kings and small animals triumph over the strongest ones, and saved the mouse lion from the net fisherman with its simple 

abilities. And we find that the proportion of the championship for boys is greater than for young people are the post-childhood 

stage. 

• We rarely find stories about the shape and size of life engineering around us and the need for change and innovation in 

designs for the purpose of diversity rarely. 

• We did not establish Arab studies that show the impact of the war environment on our children, including displacement 

and displacement, and allow them to violate security and moral rights against them. 

• So we are talking about the geometric environment first... And about the imagination that makes a stable environment, or 

poetic or plastic. 

We are talking about the distance between the first engineering environments through the first childhood images. This 

means that talking about the environment comes as a metaphor and is not based entirely on remembering; Childhood .. 

"because imagination precedes memory temporally" .. 
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 الخطة:

ٌ اإلابدض  -  ."بيئت زلكت ؤم َفىلت زلكت"وؤهميتها في حكىيل نىعة الُفىلت البيئت : ألاو

 .اليكإةكغائً لهىعة الُفىلت الٗغبيت ..  الخيائيت  الكٗبيت وحكىيل اإلاىعوزاث :ياإلابدض الشاو -

يل نىع الُفىلت لٗضص مً اإلابدض الشالض -
ّ

"هىذ َفل " .. والفىاهحن .. مً هخاب  ألاصباء: صعاؾت في حك

 .إلاجاهض الٗؼب

 الخاجمت  -

 زبذ اإلاغاظ٘  -

 طفولة خالقة أمبيئة خالقة .. في جشكيل صورة الطفولة  وأهميتهاالبيئة  املبحث ألاول: 

بن ول نىعة مخسيلت للُفىلت لها وظىص مٗماعي خليلي في الىاك٘ ألن اإلافغصاث الي  اؾخدًغها الٗلل ظم٘ 

 . ؤزغي الىاك٘ وظٗل لها نىاٖت  ميىهاتها وعمىػها وصالئلها مً

ؤرليا ؤو احؿاٖا ظماليا الرخا للىٓغ .. هدؿاءٌ هل بن نىاٖت  ؤو وخحن جىمى الُفىلت الخلكت وجهبذ ؤزغا ٖمىصيا 

 َفىلت مبضٖت هي خهيلت بيئت زلكت ؤم َفىلت  زلكت ؟

ظمالياث اإلايان ؛ هي ؤن البيذ  الىلُت ألاؾاؾيت الي  يىُلم منها ظاؾخىن باقلع في ؤنمً اإلاهم ظضا ؤن هظهغ 

ىضما هبخٗض ٖىه هٓل صائما وؿخٗيض طهغاه ووؿلِ  اللضيم ، بيذ الُفىلت ، هى ميان ألالفت ومغجىؼ جىييف الخياٌ . ٖو

بالخمايت وألامً رهى يغهؼ الىظىص صازل خضوص جمىذ الخمايت .  ؤلاخؿاؽٖل  الىشحر مً مٓاهغ الخياة اإلااصيت طلً 

 0ٗا  طاجيا وييخفي بٗضها الهىضس   بيذ الُفىلت جخسظ نفاث وملمذ اإلايان   َاب واهُلكا مً جظهغ 

ً الخياٌ الظي يهى٘ بيئت  مدللت او زابخت ، قٗغيت  ؤوال هدً هخدضر ًٖ بيئت هىضؾيت  بطن  حكىيليت      ؤو .. ٖو

 ...   زاهيا 

اإلاخسيلت  ...  وطلً يٗ     والبيئتىلت ألاوى  و هخدضر ًٖ اإلاؿارت بحن البيئت  الهىضؾيت ألاوى  مً زلٌ  ) نىع الُف 

يؿدىض وليا ٖل  الخظهغ رلِ ؛ بل بن الهىعة الي  يخم اؾترظاٖها ليؿذ  ؤن الخضيض ًٖ البيئت  يإحي مخسيل وال

الخياٌ يؿبم  هي الهىعة ألاوى  بالخإهيض  .. هي نىعة مخسيلت   لها وظىص خليلي   في يمحر الُفىلت .. " ألن

  8ة ػمىيا  الظاهغ 

تها الكٗغيت "هخبذ الكاٖغة عها ظٗ  3 "جبيي ٖل  حجغ َفىلتفغ  ياؾحن في مجمٖى

 يلبض  في كلب   ال

 خلم  

 خلم  لُفىلٍت ، ييخفٌ ُ  بال 

 يهغر 

 لىىه ُ ... 

 آلان نامذ !! 
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له ؤو جىكفه هسُِ له وبهما  جدل وال وٗغره بهه الخلم الظي يبضؤ زُىاجه م٘ مغخلت الُفىلت ويؿخىحن في ػمً ال

جىكٗاث اظخماٖيت او رىغيت ؤو اكخهاصيت .بهه واخض مً ؤخلم اليلٓت الظي لم يمذ لىىه بلي نامخا  ، ومغهب الىاك٘ 

ت  في بلضها  والخلم لم يدؿم كِ بكيل نهائي  ويخدغن هدى ؤػمىت ؤزغي  ...  وفي هو آزغ هلغؤ وظها زاهيا لُفىلت رٖؼ

 الٗغاق :

 اخظع: 

 4)الخىوي و  

 ُصماهم ، كُاعاتهم  ٗابهمؤل

 عنام في نضع بلصي ييؿيهم ٖيض اإلايلص 

 اخظع : 

 الباعوص ، الضبابت ،  ألاؾلن الكائىت ،  الٗبىاث 

َب ألاوالص ..  ِٗ
ً
 جيؿيىا ل

بن هظه اللهيضة اؾخدًغث بيئاث مياهيت   5بضو بيىث اإلااض   في هىضؾت الخلم "يخُلب مىا  ؤن هضعؽ هيف ج"

فاٌ في ػمً الخغب إلاجغص وهفؿيت .. ولم   الهخمام هي بقاعة،  الاؾخدًاع جبدض ًٖ الخفانيل الهٛحر في خياة ألَا

 الكٗغاء والىخاب بالٗالم الىاؾ٘  وبالفًاء ألهه بيئتهم الكٗغيت مىظ الُفىلت .

لي وهظا الخلابل الهىعي في هظه اللهيضة ججٗله الكاٖغة رًاءها الصخص   في اؾخدًاع جلىيت البىاء الدكىي

الظي ججيضه بمهاعة في جغهيب جلابلث نىعيت بحن ػمىحن ومياهيحن مسخلفحن ،يدملن في بقاعاتهما بٗضا مكىها في جمشل ما 

مخدغهحن  إلايىهحنجىخيه الُفىلت مً ٖلماث جفلض في ؾياكها للممىٕى واإلاباح في ػمً الخغب . هىان نياٚت هىضؾيت 

 جلً الفىاهت واإلاٗماعيت في آن واخض . الدكىيليت ى مهغجه بظاهغتها مخًاصيً في الؼمً والهىث والضاللت واإلاٗ

هجض الىشحر مً الٗلٌى الي  جً٘ مسُُا رىغيا وبوؿاهيا لىيان  بنها رىغة بىاء حجغ ؤؾهل مً بىاء َفىلت  ..بط ال

 ىيمياء  والبىاء.. الُفىلت ؤو ماؾؿاتها .. الُفىلت ألاعى البىغ الي  جفخلض لخُِ وهىضؾت بىائيت جماما ههىضؾت ال

في كهيضة " وليم بليً  "في الفغح الىليض .. الي   ألامالكاٖغة   جفصر ًٖ الللم الظي يبرع هفؿه هما في  هيىىهت 

 ؾىإحي ٖل  ٖغيها ره  ال ججض ؤمل بمؿخلبل ػاهغ مدخىم  ولىنها جإمل ؤن حؿخٗيض الُفىلت ٖماعتها وحكىيلها .

وى  بٗىىان " الخؼن الىليض "  والشاهيت بٗىىان " الفغح الىليض " هجض ٖاإلاحن رفي كهيضجحن للكاٖغ وليم بليً ألا 

مخىاكًحن في خًىع الُفىلت للىظىص رفي كهيضة "الخؼن الىليض " خىاعا صازليا لُفل يخدغع للخى ، يلفؼ بى  الٗالم 

والبدض ًٖ رًاء وؤرم يٗض بالىشحر  وييارذ مجاهضا كيىص اللماٍ اإلافغويت ٖليه في الٗالم الخُغ .. بهه خىاع اإلاؿاراث

 الُفل  ٖابؿا ٖل  نضع ؤمه :   ريىىفئيخىرغ هظا ألارم  ال يبضو ولىً ٖل  ما

 ؤمي هاخذ وؤبي بيى 

 رلفؼث بى  الٗالم الخُحر 

ٌٍ نغادي  ال  خٌى ىي في الٗغي .. ٖا

 مشل ظً في ٚمام مسخٍف 
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 مياردا بحن يضي والضي ، 

 ومجهضا ،  مجاهضا يض زيٍى اللماٍ ،مليضا

 ٖابؿا  وظضث ألارًل ىي ، ؤن ؤهىفئ

 6ٖل  نضع ؤمي "

يجض الخياة ؾىي نغاٖا بىظه اإلاٗاعيت ، الليىص )اللماٍو وؾلُت ألابىيً  وفي نهايت اإلاُاف يبضو  والىليض ال

وهفىعها مىه  ريما ٖليه  وبةكبالهامٛلىبا ومليضا ومجهضا . هما ؾييىن في مىاظهت   ؾلُت الخياة الىبري بمؼاظها اإلاخللب 

 بٗض .

 وفي كهيضة "الفغح الىليض " هلغؤ :

 اؾم ىي وال مً الٗمغ ؾىي يىمحن  ال

 ماطا ؾإصٖىن ؟ 

 ؾٗيض ؤها واؾم  الفغح ،

 الفغح الٗظب يدل ٖليً !

 الفغح الجميل !الفغح الٗظب كط ى مً ٖمغه يىمحن 

 جبؿم وها ؤها ؤٚ     هاؤهذ

 الفغح الٗظب يدل ٖليً ..

جدؿب الفغح   الكٗغيت " الفغح الٗظب يدل ٖليً " في خليلتها مدٌ بغهت جخمىاها ألام لُفلها ألنها ال بن الجملت

 ؤمغا  مدخىما لىليضها ،  ٖل  ؤمل ؤن يدمل اإلاؿخلبل الفغح وعبما ال يفٗل .

ت الُفىلت .رليـ  هىان يماهاث مىُلي بػاءويبضو واضخا ؤن اللهيضجحن حٗبران ًٖ نىعة الظهً البكغي 

ظاهؼة إلاؿخلبل الُفىلت ريل ألامىع الي  جخٗلم  بها  جترجب مٗماعيا ولىً بخسُيِ مً ؟ وؤي اإلااؾؿاث ؾدب   الهغم 

 الىبحر للُفىلت هل هي اإلااؾؿاث الضيييت ؤم ألاصبيت والفىغيت ؤم الترريهيت ؤم الخٗليميت ورم رلؿفت مٗضة مؿبلا ؟ 

وى  الي  جامً للُفىلت اخخياظاتها ولىً الخض ٖل  الخُبي٘ الاظخماعي بن البيئت الاظخماٖيت وبن واهذ الخايىت ألا 

الًابُت ) ألاؾغة و  ألانليتفي الؿلىهياث والظي جداٍ به الُفىلت بمغاخلها وارت وجدضيضا في الهضي آلازغ للبيئت 

 وهلهض بها "  البيئت اإلاضعؾيت  " ؾيىلض بٖضاصا مىلىنا للخفغص وؤلابضإ مً كبل الُفىلت .

م مً الخىؾ٘ الىم  في ماؾؿدىا التربىيت الخيكيئيت ٖل  مؿخىي اإلاجخم٘ " وججضع ؤلاقاعة  هىا بى  ؤهه ٖل  الٚغ

يخىارم واإلاخٛحراث  الخانلت في  وال –الُفل  -جؼاٌ صون مؿخىي راٖليت ؤصائها في ٖمليت بٖضاص الفغص  الٗغبي ؛ بال ؤنها ما

ت  رمً الالي  حؿحر بلفؼاث مدؿا ؤلاوؿاوياإلاجخم٘  يبلى زاعط مضياث رٗلها  يغكب  –جمشلها  -يؿخُي٘ اللخاق بها  ٖع

   7 "ضياث الفٗل الاظخماعي ؤلاوؿاويالخٛيحراث صون اإلاكاعهت بها وبما يجٗله زاعط م

ت التربىيت في ول البلضان الي  حٗ ى بشلارت الُفل وحٗليمه . ره  ٖملي ألاهٓمتبن التربيت البيئيت مً ؤولياث اهخمام 

بيٗتها وحٗلم اإلاهاعاث الي  جدلم طلً ويخىظب وي٘ بغامج جغبىيت تهخم بالبيئت  بهمائيت اليكاٍ   وؤوظههضرها رهم البيئت َو

 الجمعي والفغصي وؤزلكياث الخٗامل مٗها في البيذ واإلاضعؾت واإلاجخم٘ .
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لضٖمه وجمىٗه مً طلً خحن  ؤن يؿخفيض منها ٖىضما جيىن نالخت لإلوؿانبال ؤن البيئت حؿمذ وجمى٘ ره  حؿمذ 

يٗخلضه ) هغيفذ  يُٗيه بال اللليل وهى ما ال وؤن منها ما لإلوؿانيىرغ الىشحر  له ؛ وؤن مً  البيئاث ما صاٖمتجيىن ٚحر 

 جايلىع و   .

لمَفىلت واٖيت مىهىبت مخفغصة هما يدضر لىشحر مً  رجإةبطن هيف جٓهغ  في ألاصب والفىغ والفً بإهىاٖه  ألٖا

 ه الفً اإلاٗماعي .وبًمى

مىي٘ اهخمام اإلااؾؿاث الغاٖيت  ؤلابضإفي ؤن ججٗل  ألاؾاؾيتوهل حؿهم بالفٗل ؾىىاث الخيكئت الخمـ 

 .  ألاؾغةللُفىلت وفي ملضمتها 

وبطا ؤعصها ؤن جدكيل  زهائو طهيت ومخمحزة ورٗالت لضي  الُفل جبهغ رًىله وحؿخفؼ الًىء صازله وحكاهـ 

ِ بليمه وميىله واججاهاجه بهىضؾت بىائيت زلكت ٖليىا بطن ؤن وكيل بيئخه ؤوال في البيذ واإلاضعؾت الىيمياء زانخه  وجدي

 والفىغيت والترريهيت بطا جىرغث .. ألاصبيتوالكإع والىىاصي 

ره  في ظؼء مهم وهبحر منها يٗ   جغجيب ٖىانغ ؤو  ؤلاوؿانخيى اإلافاهيم الؿاييلىظيت الي  جخٗلم بالبيئت وحكيل 

 .   ؤلاظغائيحراث البيئت ليي جلىص اؾخجاباث ؤلاوؿان هدى هضف مدضصة  هخائجه ومدؿىبت هما في الاججاه  الترابُي مش

ؤما الاججاه الٗللوي اإلاخمشل في هٓغيت الجكُالذ يٗخمض الخٗلم ٖل  ؤلاصعان الخس   وهى ٖمليت اهدكاف للبيئت 

 وللظاث.

يخٗلمه ؤلاوؿان بهما يهضع ظؼئيا ٖما يخٗلمه مً بيئخه  هٓغيخه ؤن ماوالاججاه اإلاٗغفي الظي يٗلً ريه  بياظيه  

 اإلااصيت والاظخماٖيت ويًيف بليها ٖامل اإلاىاػهت الي  جلىص الخٗلم .

وؤيًا الاججاه الاظخماعي والظي يخىنل بى  ؤن الىشحر مً الخٗلم ؤلاوؿاوي  هى مٗغفي وؤن ب   البكغ يخٗلمىن 

يٗ   حٗلم الىشحر مً الؿلىن بهما يدضر في بيئت مليئت  الاظخماعيالبيئيت ؛ وؤن الخٗلم الاؾخجابت الخغهيت للمىاكف 

  8بالفٗل  هديجت للخجغبت الؿابلت  باإلاٗاوي  ويىدؿب مً زلٌ الخفاٖل م٘ آلازغيً ربيئت ؤلاوؿان ييىن لها مٗ ى

ٙ اإلاىهبت والخفغص ..هل هىان كغاءة وبؼو  وباإلبضإ الاظخماعيهى ٖلكت البيئت بالؿلىن   بليههغيض ؤن ههل  ما

البيئت الجماليت والىاكٗيت  بى وهل جىهغف  الُفىلت اليىم  جدكابهمخباصلت ، والىخائج في زضمت وعي الُفىلت وجمحزها وهل 

 والخٗليميت ، ؤم بى  البيئت الارتراييت ومنها بى  الىاك٘ الارتراض   ؟ 

لٛت الفً الدكىيلي هم ٖبروا ًٖ البيئت في خالت ولخٓت ٖلكتها ريل مً عؾمىا نىع َفىلتهم بلٛت اليلماث ؤو 

هم ألاصبي  الف   ، رمٗٓم مً جإزغ بالبيئت وكغؤها بٗيييه الفىاهخحن ججضه خحن  ؤو بمكاٖغهم ووان جفغصهم يىمً في هبٚى

 ؤنبذ بالٛا لم جدغمه الخياة مً  ٖلماث جفغصه . 

هي ليؿذ هماطط مشاليت ظضا ولىً هي هماطط مخفغصة وحؿخدم كغاءة  الىماطط الي  ؾىُل٘ ٖليها في اإلابدض الشالض

ؾىظهغه هديجت ؾابلت ًٖ اإلابدض الشالض ولىً بالفٗل وظضها ؤن ألاظياٌ الي  ؾبلذ الٗالم  نىع َفىلتها وبن وان ما

ى ؤو يجيض الخسفي الىترووي الارتراض   واهذ نىعة جمخلً مً هشارت الؿغص ألنها جخٗامل م٘ الىاك٘ ولً ججض ؤخضهم يخسف

 وهى يغوي َفىلخه ...!!

 واإلاٗماعيىن واإلاهممىن ..  والدكىيليىن بط ْهغ منهم الكٗغاء وألاصباء  
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، وواهذ  اللهت  لألَفاٌوفي هظا الهضص .. وٗغى ألخضر اللهو الي  هخبتها اللانت الٗماهيت " ؤمامت اللىاحي"

ىىانها واإلافغصاث الي  وعصث في لٛتها ووان ٖىىانها :في مفهى الىاكعي جغبِ بحن الخياٌ الفىُاػي والخياٌ   مها ٖو

وجديي ًٖ َفل يٗيل في مضيىت ٚغيبت ، وبُلها َفل يٗيل في مضيىت جضع    9العجائب الؿب٘ في بيذ زياٌ ""

ىه ؛ بال آلاظام) ؤن الُفل  و و وان هٓام هىضؾت  بيىتها واخضا ومخُابلا ، وؤن والض الُفل قٗغ باإلالل وكغع ؤن يهجغ مَى

الظي رىغ بدل  ؤهلظ مضييخه مً اإلالل والخىغاع وؤصزل ٖليها الخيىيت رًل ًٖ ؤهه ظٗل ؤباه يليم في جلً  اإلاضيىت ؤو 

نهم ألانلي بٗض ؤن  رىغ ؤن  يؿارغ اى  مضن بٗيضة لكٗىعه بالخىغاع في ألاقياٌ .والجميل في اللهت ؤن الياجبت ظٗلذ   مَى

 جر بخفىحره الؾخلغاع آلازغيً والخل هى في حٛيحر البيئت الهىضؾيت . الخل يهضع مً الُفل وؤهه ه

 واللهت ظمٗذ في مًامينها بحن الفً اإلاٗماعي والفً الٛىائي مً زلٌ ؤلاوكاص وبحن اإلاىعور الخيائي السخغي .

 وجبضؤ اللهت : 

ؤػكت  ) آلاظام  و   آزغ آزغ ، بل في آزغ في يىم مً ألايام في مضيىت ٚغيبت بٗيضة ، وفي بخضي ؤػكتها اإلاخمازلت ألاحجام 

.. ٖاف ؤٌَى ألاوالص .. لم يىً ٖىيضا وال هؿىال  .. وان رلِ ؤٌَى ألاوالص ! وان رلِ ؤٚغب ألاوالص ... هىظا وان اؾمه : " 

 زياٌ " ..

 ولىً والضه لم يىً يدب الٗيل في ػكاق مدؿاوي ألايٕل 

 ض كغع والضه ؤن يغخل بى  اإلاضيىت اإلاشلشت .وخيض ؤن ول آلاظام مخمازلت ألاحجام .. رل

 وجهغف زياٌ كائل لىالضه : 

 جغخل وؾأجيً بٛغائب ألاحجام .. بيل البلىعاث وألاؾُىاهاث واإلاشلشاث . ...  ال

كغيت ) ألاوـ   بى ؾيانها اإلاشلجاث  في ؤؾُىاهاث مً السخاب رإزظ منها ؤؾُىاهت  وؾارغ  وطهب بى  مضيىت يهى٘

 خيض ٚغائب الهىث .والكضو الٗظب ..    اإلاٛغص و

زم ؾارغ بى  كغيت خيض  وخمل ول الخان اللغيت مً نىث الٗهارحر ونىث ؤمىاط البدغ وؤلخان عكو البكغ

 وظض ريها ؤٚغب ألاؾىاع .. رل هى باإلاؿخُيل وال هى باإلاغب٘  وال هى باإلاىٗب  ! 

ىاه هما جُىي ألاوعاق .. لم يىً ؾهل  م٘ ؾىع يخسظ  قيل اإلاؿخُيل خحن يطخً واإلاغب٘  رإمؿً بالؿىع َو

 خحن يدؼن واإلاىٗب خحن يفىغ ..  

ت مً الخغيغ وهىارظها مً الىداؽ ألاخمغ وفي خضائلها جىابل  زم يهل بى  مضيىت ) جمبىخى و .. جلً اإلاضيىت مهىٖى

لق .. عظل ألاؾُىعة في جمبىخى ال ىائمت خامي زؼائً اإلالر اإلاليي .. سخغيت وفي وؾِ جمبىخى يؿىً ؤظمل جمشاٌ ٖل  ؤلَا

وان للغظل ألاؾُىعي وظه بيًاوي وطعاٖحن ٖل  قيل ؤؾُىاهت وملمذ وظه بلىعيت .. وؤرغص زياٌ للغظل ألاؾُىعي 

 مياها في ٖغبخه ..

يمىىه لخجميل مضيىت آلاظام وبصزاٌ البهجت ٖليها ..بٗض ؤن  وجيخه  اللهت بؿفغة بى  ؤماهً ٖضة ويجلب منها ما

ت ومسخلفت وممحزة في بىائها .ؤن  بدذ مضيىت مخىٖى

زمت كغاءة ؤزغي للبيئت  وهي حٗلً ًٖ  بضايت اؾدبضاٌ الٗالم الجماىي ببىاء هىضس   ارتراض   للُفىلت والظي يبضؤ 

ُٗم ، يغيض هضمه .. بىايت ، بكغ ، مىخبت ، م يغيضه ؤو بهضم ول ما مً ٖل  الجهاػ اإلاىبايل خحن يبضؤ  الُفل ببىاء  ول ما

 ميان إلالهي ألالٗاب  .
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الؿااٌ الظي يدخاط لضعاؾت بخهائيت إلاٗغرت هل ؾدؿخٛ   الُفىلت ًٖ ؤصواث بىاء الظاهغة مما يغاه رٗليا  في 

 واكٗه ويىخفي بخسؼيً الهىع مً ٖاإلاه الارتراض    رلِ ؟ 

الىاك٘  ارتراييا .. وليـ  جخٗامل م٘  الٗالم الفٗلي  بىاكٗيت بل جىخفي بمداواة وهل بن الُفىلت  ناعث ال

 الخفاٖل الخي والٗميم م٘ الىاك٘ . 

خضر مً  بنها الٗلكت بحن الُفىلت ونىعة الٗالم وهي البيئت بإهىاٖها باليؿبت للُفل كض  ازخلفذ هشحرا .. رما

 ووي ..الىاصع  ؤن جلمذ وظها وامل للؿماث وملمذ َفل صون ؤن ييىن مىدىيا بيامل وظهه هدى الجهاػ الالىتر

ومما يللم ؾييىن مً الهٗب ؤن جغنض ؤهماٍ الؿلىن ؤلاوؿاوي وهيفيت حكيل اإلاٗاوي صازل الجماٖت وال خيى 

هيفيت الخٗاَي م٘ وؾائل الخٗبحر والخىانل ٖبر الىلم واللٛت واإلالبـ وؤلاقاعاث وألالىان وجلاَي٘ الجؿض وخغواث 

 الىظه . 

يدضر بمغوع الؼمً خيى ناع الؼي اإلادلي   مدكابه في ول البلضان وهظا ماؾيٛيب الؼي اإلادلي ويىىب ٖىه ػي  بضيل 

 عمؼا مخدفيا .

وال وؿخٛغب خحن هىدكف زباجا ظضيضا ول يىم لبٌٗ مفاهيم الليم اإلاخدىلت خيض ؤزظث جخٛحر ؤمامه بٌٗ 

ا .وطلً بؿبب الٓغف الاظخماعي اإلافاهيم الليميت وهى هٕى مً الخسغيب الهىضس   لبييت جلً الليم وألاوانغ الي  جغبِ بينه

 اإلاخللب خيض ؤنبدذ البُىلت تهىعا والبسل اكخهاصا والىظب بهلاطا مً الٗلاب والهضق ؾظاظت.

  01"  1984ظل زكيدىا ؤن ظهاػ اإلادمٌى وبؿبب اؾخسضامه بةرغاٍ ؤن يهبذ مشل " ألار ألاهبر"  في عوايت  

ف  اللٛت لللب ول اإلافلجىعط ؤ اهيم خيض الخغب هي الؿلم والخغيت هي الٗبىصيت والجهل هى اللىة وعيل.. خحن يْى

رىػاعة " الخليلت " مهمتها جؼييف الخاعيش ووػاعة " الؿلم " مهمتها الخغب   خليلتهاوجدمل خيىمخه وػاعاث ٖىـ 

ؿل الضماٙ . راللخل والخدالفاث ووػاعة " الىرغة " مهمتها الخسلو مً الىخاط الفائٌ ووػاعة " الخب " مهمتها الخٗظيب  ٚو

حر اإلالخّى  مبرع بإي َغيلت وبإي ؾلح وبل خضوص بذجت ؤهً جدلم الٗضالت . بنها هىضؾت الٗالم الارتراض   اإلاسيف ٚو

 وماػاٌ مً اإلاؿيىث ٖليه في الخيكئت الٗغبيت للُفىلت  . 

 َفىلت ٖغبيت: 

الٗغبيت  الي  اعجبُذ بها ؤظياٌ مٗيىت ؛  ؤؾهمذ البيئت في نى٘ َفىلت زلكت في مغخلت ما مً جاعيش الُفىلت

كلها وجلمهها رىيا ومٗماعيا ريما بٗض ..  َفىلت ظمٗذ بحن الخٗامل الخس   اإلاباقغ م٘ الُبيٗت ٖو

خضر م٘ ؤظياٌ ؾابلت لم يخدلم بدظارحره م٘ ؤظياٌ الُفىلت اللخلت ألن الُفىلت الؿابلت واهذ  وعبما ما

يدضر آلان خحن حٛحرث  الٗلكت بحن  مىه ٖاإلاا ارتراييا مخسيل وزلكا ؛ ٖل  الٗىـ مماجخٗامل م٘  الٗالم الفٗلي وجيخج 

الٗمليت مٗيىؾت خيض يخٗامل الُفل م٘  ؤنبدذالُفىلت ونىعة الٗالم ولىً ليـ ما ؤكهضه هى  الٗالم الفٗلي بهما 

 ٖالم الىترووي ارتراض   ليهى٘ مىه ٖاإلاا ييىن مداواة للىاك٘ . 

ت هبحرة يهل بى  وبما ؤن الى    00ىت الغابٗت مً ٖمغه % مابحن ميلص الُفل والؿ50مى الٗللي للُفىلت  يخم بؿٖغ

% خؿب بخهائياث  36وبما ؤن اإلاجخم٘ الٗغبي يٗض مً اإلاجخمٗاث الفخيت الي  حكيل وؿبت الُفىلت ريه 

%  وبًمنها الضٌو الٗغبيت في مٗٓم 40ت ؾى 15ولىً بدؿب صعاؾاث خضيشت هجض ؤن وؿبت الهٛاع ؤكل مً   08كضيمت

 %  . 25 – 20الضٌو باؾخصىاء الضٌو اإلاخلضمت الي  ال جخجاوػ اليؿبت مً 
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الؿيان في الٗغاق والؿٗىصيت وؾىعيا ؾىجض ؤن وؿبت الُفىلت في  بخهائياث آزغوبالفٗل بهىا لى صزلىا ٖل  

 مً اإلاجخم٘ الؿياوي .%  50 بيؿبتهم  2016الٗغاق مشل بدؿب بخهائيت  ارتراييت 

 وطلً يٗ   ؤهىا ؤمت ههفها بداظت بى  زبراث ومٗلىماث وصعاؾاث وبخهائياث صكيلت  في الخسُيِ إلاؿخلبلها ..

وؤن اإلالىلت  اإلاكهىعة للكاٖغ الاهيلحزي  "  وليام وعص ػوعر"  :"  بن الُفل ؤبى الغظل " وهى زحر صليل ٖل  ؤن 

 ؾ   خياجه ألاوى  ناع لها ألازغ الىبحر ريما يدب ويىغه في خياجه اللخلت . الخبراث الي  خهل ٖليها الُفل في

خلاص .  ولىً بةميان الُفىلت الفىاهت والخلكت  ؤن جيىن في ول ػمً .....  يجب ؤن هً٘ يلييىا في هظا الٖا

 ؾيبدشه في اإلابدشحن اللخلحن ..  وهظا بالفٗل ما

الطفولة العربية .. قرائن شعبية والخشكيل الغائي لصورة الحكائية  ال املوروثات املبحث الثاني:

 النشاة

 03 جي الكىاوي " هخب ها

هضعهه مً  واهذ مهضع زلارخىا ألاٌو ، وما –لم جىً مٗغرخىا وهدً نٛاع جخجاوػها  – وؤمهاجىا)خياياث ظضاجىا 

به يدلم بىا خيض يكاء .. 
ّ
رياهذ  ؤهاليىاومحرار  ؤرياعهاوكتريها ره  وليضة  ال ؤلٗابىاشخىم اإلايان وظٛغاريخه وزياٌ هغه

 الياػوػة ...  لىي اإلالىهت  وهىاة اإلاكمل وؤُٚيتالخ بإوعاقمليئت  ؤصعاظىا

ؾىع ألاػبىيت وباٖت  بى هدهل ٖليها ظميٗها لًيم طاث اليض رنهغب  زم ظاءث هخب وامل هيلوي وعؾىم بيياع وال

ابضيً ،كليلي الخبرة والخجغبت  ، الالىخب اللضيمت في الفجالت وقإع الجمهى  ي ججاعب ألاكغباء بليىا ؾى جىلل  عيت ٖو

ىف ألانيل . بال هملً  اإلاديُحن وال  الغاصيى وخياياث بابا قاعو ٖو

وهطجذ ججاعبىا وظ ى  ؤخلمىاهثر الٛغباء ، وؾىخذ الجضاث  وألامهاث ًٖ الخيي ، وهبرها وجدللذ بٌٗ 

 البٌٗ زماعها ... و 

خليلي للبيئت الشلاريت ألاوى  الي  نهلىا منها اهخماماجىا ومىهبدىا في حٗلم لٛت الؿغص والخىف مٗا  وكض اهه جدليل 

 04ىيىح في  ملىلت هاجي الكىاوي ب ججؿضث

 ٖبض الخىاب يىؾف  :  لألؾخاط ؤزغي وزمت ملىلت 

حكيل ول  اص  ألاعبٗت وهي جي ٖهؤيل الٗغبيت  يىلض في مغب٘ يغي٘ زلارخه مً لبان  ألاكُاع ٚلب الُفل في ؤ بن"

 05 بًائٗه الشلاريت "

فاٌوكام  ؤصيباى  كٌى  وؤييف فاله  مً الضيً  بنٖبض الخىاب يىؾف    ألَا الشلارت الي  يهىٗها اإلاجخم٘ أَل

غاف لضائمت اإلاليضة والخسىيف مً اؾخلب  الٛغب لهم وجظويبهم في الخُبي٘  رًل ًٖ الضٖىة ا ألازلكيتوالشىابذ  وألٖا

اى  الخإنيل بٗيضا ًٖ الاهفخاح ٖل  زلاراث الٗالم الخغ هي في خض طاتها   هىضؾت هغميت   ألقياٌ نٗبت البلٙى وؾهلت 

م .رىدً ظاهؼون لؿياؾت الخلىيٌ   ؤَفالىا ببضإيدضر م٘  اإلاؼالم وهى ما يؿخُي٘  و ال وؤلاؾلاٍفي الٛالب ألٖا

يؿخُيٗىن  ججاهل ٚايت بلٙى كمخه رهم مبضٖىن ، وٗم ،  الا اهً جغاهم  حؿلم الهغم وفي الىكذ طاجه ال  ؤَفالىا

 كض يٓهغ منهم طاجا ظغيئت حٛلم ؾمٗها  وجباقغ خغاهها هدى اللمت وؾخهل  خخما .  يخجمٗىن ٖىض اللاٖضة باؾخصىاء ما
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ت مً الًفاصٕ واهذ جغيض  ذ باإلاداولت جدؿلم ٖمىصا ٖاليا وواهذ جدبِ ولما هم ؤنجماما مشل خيايت مجمٖى

ت ٚحر مباٌ خيى ونل  ؤن بالبذجت الخٗب والجفاف والخغاعة  هظا  ؤناللمت وجبحن  بى يفضٖا واخضا وان يدؿلم بؿٖغ

 . ألازغي الًفاصٕ  ؤنىاثولم جدبُه   ؤنمالًفضٕ وان يفضٖا 

ظؿض الُفل خحن يدلم في ول حكىيلحن مخلابلحن في  ؤرلياهى ازغ اإلاىعور الخيائي الكٗب  في الخفغ في الظاهغة  وما

، وألاطهحن خحن جىهخان زىرا   آزغ  بى باإلاىعوزاث اإلاجىدت  ؛  هما في الظعاٖحن واإلاسلىكاث الُائغة الي  جىلله مً ميان 

ألنىاث اإلاسلىكاث الخغاريت في اللهو والٗيىحن خحن جدباصالن الخهىع م٘ الخياٌ في ٖىالم ؾاخغة واإلاىسغيً خحن 

 ت  النهغ والُحن والخبز واللضمحن خحن جبدغان هلاعب قغاٖه الللب . يكمان في الخيايت عائد

ل ٖمىصيا هدى  ؤو  خحن جدكيل مىه هخىءاث جفىحره اإلاؿيىت  ؤو ولماجه ولٛخه الكٗغيت  هثرا  او هٓما او مىهبخه  ألٖا

 الغكو .  ؤو الخجؿيض في اإلاؿغح   ؤو في الغؾم او الىدذ 

مىصيا   يلىي  وظىصها  دكٗباث بالجظع الغوحي والجؿضي والىفس   للُفىلت وول ماخحن جغجبِ ول جلً ال ؤيًاٖو

 وبالجظع .  وباألعىالبيئت   بى وجيىينها ويكضها  

 . ؤيًانضكا وشجاٖت مً نىعجه في الىاك٘ ومً نىعة الىباع  ؤهثر نىعة الُفل في اإلاىعوزاث الكٗبيت نىعة  بن

 ألانٛغ .. بل ظٗلذ مً الُفل  وؤلابضإهبر للخغهت والبىاء والظاهغة الكٗبيت مىدذ الُفىلت مؿاخت هىضؾيت ا

 الٗائلت . إلهلاطالخلٌى واإلاٛامغة  إليجاصمهضعا  ألانٛغ الابً  ؤو الظي يخمشل في البيذ الهٛغي 

 الىبحر بالُفىلت . بيمانهااحؿاٖا ومىُليت في عئيتها اإلاؿخلبليت للُفىلت رًل ًٖ  ؤهثر هظا ألن الظاهغة الكٗبيت 

كهت  " اإلالً الٗاعي "  لهاهؼ اهضعؾً هغؾديان خحن يلىٗه اليؿاظان اإلادخاالن وخحن يلخى٘ هى هفؿه وهظلً رفي 

يلف َفل   باألحجاع الشميىت  وال يغاها ألاطهياءخلت مُغػة بالظهب ومؼيىت  وؤبهى ؤظملخاقيخه مً بٗضه اهه يغجضي 

الخكىص الي  واهذ  ان اإلالً ٖاٍع جماما ولم يسف الخغؽ والشجإ  بحن الخكىص  وان كض حؿلم مياها ٖاليا ليٗلً لهم 

وان يؿخُي٘ ان ييبه اإلالً ويٗلً ًٖ  جخي اإلالً وجخملله .وهىا اقخٛلذ هىضؾت اإلايان رلىال حؿلله  إلايان  مغجف٘ ما

 .  بزباعهاإلالً بما يغيض  ؤزباع نىجه رلم يُلب مً آلازغيً 

جىلظ مىهبت الغؾم الي  يمخلىها  َفل يديم اؾمه مالياهج  06ة " بٗىىان " الفغقاة اإلاسخىع  ؤزغي وفي كهت  

الجائغ ليدهل   ؤلامبراَىع هظا الُفل وان  يكلى في الٗمل في خلٌى  ؤنالخاهم وخاقيخه ٖلما ؤلامبراَىع مً  ألاهاىي

م ريها  الُيىع بغؾمه لىخاث ظميلت  يغؾ ألاهاىيٖل  خفىت مً الغػ يٗيل ٖليها خيى اليىم الخاىي . ووان يؿٗض 

لب مىه  الكاَئكغب   وألامىاط وألاشجاعوالخيىاهاث  ان يغؾم له ظبل مً الجبل .ورىغ ان يغؾم له   ؤلامبراَىع . َو

، ظبل مغجف٘ ظضا  مً الظهب وؾفيىت ضخمت  وألاقياٌظبل مً الظهب زلف بدغ واؾ٘ .. انها هىضؾت اإلاؿاراث 

ض .. عياح  ومخيىت وعيذ جضر٘ الؿفيىت ْل اإلالً يىغع 
ّ

  ؤؾٕغٚايبا :  عياح اق

ل هضيغ اإلاىط خيى ابخل٘ الجبل الظهب  والؿفيىت  وألامىاطووان مالياهج يغؾم الغيذ  خيى اقخضث الٗانفت ٖو

 .  وؤلامبراَىع 

ان جدٌى رٗل تهضيم الهغح الهىضس   لؿلُت   ؤعاصثوهظه اللهت جدمل عمؼيت ٖاليت ظضا رالظاهغة الكٗبيت  

فاٌالارتراييت الي  حكابه هشحرا لٗب الغؾم في ٖالم  ألاصاةزلٌ الُفل ورغقاجه السخغيت وهي  مً ؤلامبراَىع   ألَا
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 ؤن بال..  ؤلايمانمسلو وهى ايٗف  بى يخدٌى الغؾام اإلابضٕ  ؤن ؤعاصوا ؤنهم بالالالىترووي .والُفل لم يسظٌ الىاؽ 

ب بضوعه الجضيض .  الُفل وان بالفٗل يٚغ

 ؤؾغةفي كهت  " نمذ البدغ " لفحروىع والظي  ٖاف م٘  ألاإلااويٖىه ظملت الًابِ  ىذؤٖل وهظا بالًبِ ما

اى  رغوؿا في الخغب الٗاإلايت الشاهيت  في كهت " نمذ البدغ "  ؤإلااهيابٗض صزٌى  ؤزيهرغوؿيت  جخإلف مً  قيش وابىت 

، كغاها ول الىاؽ ولؿذ اصعي ما  غؤجمىهاك وؤْىىم كغؤتهاوهىذ  لألَفاٌخحن كاٌ : هىان كهت ظميلت جغوي  07 لفحروىع 

وان الٗىىان هى هفؿه في ول بلض وهي حؿمى ٖىضها الجميلت والىخل ، مؿىيىت جلً الخؿىاء الي  يترهها الىخل جدذ  بطا

عخمخه سجيىت ٖضيمت الخيلت وهى يفغى ٖليها ؾاٖاث وظىصه الٗىيض والشليل ولىنها جخهغف بجضاعة وهبرياء وجلاوم 

 بط.................وؾىف حكٗغ بان زلل سجانها كض زف وؾخدـ بسفت الليض الظي وان يىبلها . وؾدىدؿغ هغاهيتها بهلبت ..

الاؾخمغاع في اإلاٗايكت يجٗلها جمض يضها في النهايت ...وؾيخدٌى الىخل ٖل  الفىع ، وؾييخه  السخغ الظي ْل يسجىه  بن

 هفاء ومهظبا و.راعؾا عائ٘ الجماٌ قضيض ال آلانفي ظلضه وهاهى 

َفىلخه ولىلل ازخبإ زلف ظغؤتها ليلٌى قيئا ويٗلً ًٖ  بى مً اإلاىعور الخيائي الكٗب  خحن ٖاص  ؤراصالًابِ  

 الي  قّبهها بالىخل وقبه رغوؿا اإلادخلت بالخؿىاء . ؤإلااهيامىكفه مً بلضه 

ًٖ ونف  ؤٖلًغنام  في خينها لى يٗلً عؤيا يٗض ظغيمت هبحرة ممً اإلامىً ان يٗضم عميا بال ؤنيؿخُي٘  هى ال

 وهإنها الىخل . ؤإلااهياظبروث 

لم جمىدها صوع البُىلت بلض ع مىدها صوعا مهما يٛحر ألاخضار  ؤنها بالان الظاهغة الكٗبيت آمىذ هشحرا بالُفىلت 

آمىذ بضوع الظهغ  ؤنهافي اللهو . ؾىي  ؤبُاال خحن ظٗلذ مً اليارٗحن  ؤرلياالُفىلت احؿاٖا  مىدذ ؤنها بالبغمتها  ؛ 

 08 مً صوع ألاهثى . ؤهثر اإلاؿخلبلي 

فاٌ  ؤصبومما وؿخٛغب له ان وكإة   خباع بىٓغ   ؤزظها بطاألَا  ؤوعبا رةنهافي  لألَفاٌالبضاياث اللهضيت للىخابت  الٖا

خاب بٗىىاهه  في ه1697بحروٌ  في رغوؿا في  ٖام  لؼع بضاياث اجىإث ٖل  ألاصب الكٗب  التراسي  مً زلٌ الكاٖغ حكا

الي  جبيذ ؾمت  )) الخدٌى  وو  في   09 الخياياث وفي ملضمتها خيايت ؾىضعال . ؤقهغ و والظي يًم  ؤلاوػة ؤمي)خياياث 

ألاصب الكٗب  في ألاخىاٌ وألاقياٌ هما هي خياة بُلت كهت )) ؾىضعال  وو  . ومً ألاصب الكٗب  حٛظث الٗضيض مً 

 وهفؿيا وجغبىيا .  وؤصبيارىيا  ؤلاجلانلألَفاٌ والي  بلٛذ مغخلت مخلضمت مً الخياعاث الخضيشت في الىخابت 

ً الٗغبي خحن جىظه اخمض قىقي بلهضيت جامت للىخابت لألَفاٌ رهى  ؤصبوألامغ هفؿه خضر م٘  فاٌ في الَى ألَا

ن واإلاؿخىخاة مً خياياث اجىإ ٖل  اإلاىعور الخيائي وخياياث الخيىان ٖل  ٚغاع خياياث  الكاٖغ الفغوس   الراهخح ؤيًا

الف   وألاصبي والتربىي  الاعجباٍماهضا بىيىح  1898وليلت وصمىت  ، رلض كاٌ اخمض قىقي في ملضمت الكىكياث مً ٖام 

فاٌ . ت لألَفاٌ ورىغة الا بحن رىغة الىخاب  ؾديداء مً الترار الكٗب  باٖخلاصهم اهه اإلانهل الخليلي ألصبياث ألَا

 :  1898لكاٖغ  اخمض قىقي في ملضمت ))الكىكياث وو ٖام وهلخُف بٌٗ مما هخب ا

ت ش  ء مً طلً رىىذ  ؤؾلىب)) ظغبذ زاَغي في هٓم الخياياث ٖل    بطاالراهخحن الكهحرة وفي هظه اإلاجمٖى

ذ مً وي٘   بليهٖليهم قيئا منها ريفهمىهه ألٌو وهلت ويإوؿىن  وؤكغآاإلاهغيحن  بإخضارظخم٘ ؤؾُىعجحن او زلر ؤرٚغ

اإلاهغيحن مشلما ظٗل الكٗغاء لألَفاٌ في  لألَفاٌلى ورل   هللا ألظٗل  وؤجم ىاؾخبكغ بظلً  وؤها،   ؤهثرهىن مً ويطخي

 81 ل  كضع ٖلىلهم .ً زللها ٖصب مالبلص اإلاؿخدضزت مىٓىماث كغيبت اإلاخىاٌو ، يإزظون الخىمت وألا 
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يف لألصب  ؤلانلخيتبحن الخيكئت  ؤطهانهمفي  جغجبِ لألَفاٌرىغة الىخابت   ؤنومً اللغاءة ألاوى  هفهم  والخْى

 الكٗب  مهضعا يإزظون مىه الخىمت وألاصب بدؿب اٖخلاص قىقي  م٘ مغاٖاة اإلاغخلت الٗمغيت .

فاٌ في الٗغاق اط ان  ؤصبياثوألامغ هفؿه خهل في الخٗاَي م٘  ٌ ألَا  ؤصبظؿضه هخاب الُفل في الٗغاق مً  ما ؤو

ليلت وليلت ووليلت وصمىت  و ، وبظلً  ؤلفهيىاث  جلً الخياياث الكٗبيت الي  قاٖذ في كهو ) الترار الكٗب  في الشما

ييىن الترار ٚحر مباٌ للخدىالث الخًاعيت في ول ظىاهبها ألهه يمخلً كابليت  الخُٗيم ألازلكيت والىفؿيت في ول ػمان 

 وميان .

 80 رلؿفيت و ؤٖماٌ) هي في الىاك٘ الخيايت الكٗبيت  ؤنويغي ألاؾخاط ٖبض الخىاب يىؾف ٖل  

إلاا جدخىي مًامينها مً اللؿىة  وؤلاؾاءةجدمل مً الًغع  وألاؾاَحر هه البض للخىىيه ؤن  بٌٗ الخياياث بال ؤ

اكتواهذ  بنألازلقي في بٌٗ منها ؛ رًل ًٖ السخغيت مً اإلاٗاكحن وزضاٖهم في خالت  والاهدغافوألاهاهيت  بهغيت .  ؤلٖا

 ٖنهم . ببٗاصهيجب وهى مما 

ا بٗض ان لجإ  88 هما في كهت ) الىملت والهغناع و لُلب  بليهاخحن جترن الىملت الهغناع يىاظه اإلاىث بغصا وظٖى

 الخهائض ، وان  يٛ   اللهائض و . ؤياماإلاٗىهت بذجت اهه كط ى الهيف ) 

٘ كىجه اخدؿابا لكخاء كاؽ . ومشلها لجم بهمالهيىغع رٗله في  حٗٓه زم حؿاٖضه وي ال ؤنالىملت  بةميانووان 

في  ؤيًاوالسخغيت مً اإلاٗاكحن . هما  وهي جدفؼ ٖل  الؿغكت والاهخلام واؾخٛفاٌ الىاؽ  83 و وؤٖم كهت  ) زلزت ٖميان 

مى و خحن ؾغق قابا نغة الظهب الي  ٖثر ٖليها  غط وألٖا وهغب بها واؾخٛل يٗفهما والكلاق الظي  الازىانكهت  ) ألٖا

 ل بينهما بؿبب جلً الهغة  . خه

الظي وكغه في مجلت الخلميظ  84عؤي اللام والغوائي الٗغاقي  "مدمىص اخمض الؿيض " بى وكحر  ؤنومً ألاهميت 

ضم ظضواها لألَفاٌ مً وظهت ، ويٗض مً آلاعاء ألاوى  بسهىم الخيايت الكٗبيت الخغاريت و 1923الٗغاقي مً ٖام ) ؛ ٖو

 85 خيفت الخلميظ الٗغاقي  عؤيه هظا كائل هٓغه اط هخب في ص

جؼاٌ جلهها العجائؼ في ليلي الكخاء الُىيل  يٗلم قيئا ًٖ جلً ألاكانيو الي  واهذ وال ال ألازىان ؤيها)مً مىىم 

 ؾماٖها ما بى مغجحن ؟ وٗم ولىا ؾمٗىا وولىا هدكىق  ؤو ؟ وهل مىىم مً لم يؿمٗها في نٛغه مغة واخضة   ؤَفالهمٖل  

غائبها وزياالتها  ؤقباخهابل بليذ  ‘لم وؿخفض منها قيئا  لألؾف هلُٗذ ٖىا ، ولىً وياا اإلاسيفت وزغاراتها وعجائبها ٚو

 اؾدئهاٌحؿع  قبيبدىا في هظا الضوع الجضيض اى   ؤن ؤعظىوهظه خليلت القً ريها واوي  ‘خيى اليىم  ؤطهاهىاٖاللت في 

وان البض لىا مً الكغوٕ بٗض الهضم في  وبطافي هظا اللُغ .  ؤهثرها ، وما زغي ألا قإرت جلً الٗاصة م٘ الٗاصاث الغطيلت 

يجب ٖل  ألامهاث وعباث البيىث ان يخسظن  ؤهمىطظاالبىاء ، رإن ملخًياث التربيت الخضيشت جلضم لىا ٖىيا ًٖ طلً 

برة مً الٗبر او خىمت مً لهً ، بإن يبضلً خياياث الجً والخغاراث بدياياث بؿيُت نٛحرة جخًمً الىاخضة منها ٖ

 صيييت و  ؤو واهذ  ؤزلكيتالخىم 

غره ألن الجهل والسخغ والكٗىطة واهذ كغائً للخسلف الؿائض  ان عؤي مدمىص اخمض الؿيض صخيذ في ػمىه ْو

 في الغيف . وؤلاكُإاإلادخلىن في اإلاضن  ؤلاهيلحز شج٘ ٖليه  ؤن آهظان .بٗض

يا يي الخارؼ في ألاصب الكٗب  ٚالبا ما بن وللُفل  لإلوؿان طاتها الي  للمشحراث اإلادفؼة لألؾبابىن مٗاصال مىيٖى

يىه  مضعؾخه ومً زم يىمل صعاؾخه وبٗضها يدلم َمىخه  ؤن؛   بليه يُمذ في اإلاىانلت خيى يخدلم ما للؾخمغاع جدضيضا 
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يفت  والاظخماعيفي الخهٌى ٖل  الكغيً الٗاَفي  مً  آزغه بى كغوٕ نياٚت اإلا ؤو وكبل طلً جدليم مُلب الْى

 اإلادفؼاث .. 

بىاث الخجاع ليي  بخضيظٗل ) الُائغ السخغي و يؿغق الخلي والجىاهغ مً  بىيالخارؼ ٖل  ؾبيل اإلاشاٌ  هى  بن

 قاب وظميل . ؤمحر   بى حكٗغ بملضاع قٛفه بها ولخبدض ٖىه بٗض طلً ويخدٌى 

الهه في الىكذ  ؤهىاٖهجسلى الخياياث مً  الظي الو   باإلعاصة السخغيتوالخدٌى في ألاصب الكٗب  هى الخلم اإلاخدلم 

في  لإلوؿانطاجه يكيل ٖامل الجظب والدكىيم  في الخيايت . وهى في اإلالابل يكيل اإلاٗاصٌ اإلاىيىعي للخلم الىاكعي 

مغخلت البلٙى ويكيل الخلم اإلاخسيل ٚحر كابل للخهضيم في مغخلت الُفىلت ولظا يٓل الُفل يُاعص خلمه مشل َائغة 

 وعكيت . 

هما في كهت الجميلت والىخل خيض يخدٌى الىخل  ألزغي جدٌى الخياة مً خاٌ آلزغ والصخهيت مً خالت بن 

قابحن ظميلحن وجدٌى الؼهغة اى  رخاة ظميلت .. الخ ..  بى ضيىحن جدٌى المشل عظل وؾيم وظميل بؿبب رٗل الخب .. و  بى 

 هى رٗل يؿٗض الُفل ويٛظي َمىخه . 

حٗض بيئت ريها الىشحر مما يكيل مهىٗا لىعي الُفىلت  ؤنبيئت اإلاىعور الكٗب  يمىً  ؤناطن زلنت الفىغة 

 ومغظٗيت  زهبت لخياله .. 

هلٌى ؤنها  ؤنجت  في مدهلتها  ألازحرة  إلاخُلباث  َمىخت ؛ بل يمىً مىخ ؤنهاههفها ٖل   ؤنوؿخُي٘  ال ؤهىا بال

فاٌ اخض الىاكلحن للمىعور  مهىٗا للخياٌ  ومهضعا للدكىيم  مً زلٌ ظىاخحن : هما الخارؼ والخدٌى ؛ مما يجٗل ألَا

 الخيائي ومً زللهم يخم الخُٗيم ألازلقي بمغوع الؼمً . 

كل صاملبحث الثالث
ّ

والفنانين  .. من كحاب  " كند طفال  "  ألادباءور الطفولة لعدد من : دراسة في جش

 .. ملجاهد العزب

 باقلع صهكدىا ..  "  ظاؾخىن  بزاعةبؿيِ في  ؤؾلىب" للُبيٗت 

هخاط لخلنتها في    وآزغ صارئا  ؛  ؤو كاؾيا  ؤو الخياة صائما  جخىكف ًٖ مجالحن للُفىلت واخضا خليليا  ؾاخغا 

 الخلق للُفىلت .  ؤلابضإوهي  ألاؾاؾيتنىاٖت  ماصتها  

 مٗىاه  :  وعص في ملضمت الؿغص ًٖ الُفىلت اإلابضٖت للضهخىع بىغي مدمض بىغي  ما

الفىان اإلاهغي يدكيل مً زلٌ زلارت مٗيىت وفي ػمً مدضص وفي بيئت َبيٗيت طاث َاب٘ ممحز  ببضإ ؤن)والقً  

الي  ؾاهمذ في جيىيً الغئيت الجماليت  والاكخهاصيتغيت والٓغوف الؿياؾيت لظا وان لؼاما ان هخٗغف ٖل  ؤزغ البيئت اإلاه

 86 بالؼاص الدكىيلي ..و وبمضاصهللباخض 

ها ٖل  الىخاب الظي ظم٘ ؾغصا ًٖ اؾترظاٖاث للُفىلت  وهي الخليلت الشابخت الي  جلمؿتها الباخشت ٖىض اَٖل

 حن اإلاٗماعيحن في آن واخض . يوالدكىيل الدكىيليحنلٗضص مً الىخاب والفىاهحن 

 بيئت الخىف ...

 هخب هاجي الكىاوي: 
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ماػاٌ في الخلل هٗاصجه  وؤبىهااى  الؿىق  ؤمهاحٗغره وكض طهبذ  )صق الباب .. جُلٗذ الهٛحرة إلاً يُغق بابها ، ال

خحن خل عباَه يىُم .. بٗضها بلليل و  مبدؿما ال ؤمامهاول مُل٘ قمـ ، رخدذ .. رضزل يدمل ظىالا  زليل ويٗه 

ت خيى ٚابذ  ؤمؿىذبيًاء ججغي في ول اججاه ...جابٗتها الهٛحرة رغخت ،وولما  ؤعهباثزغظذ  بىاخضة وظضث يضها راٚع

اصث   87 للض ازظ الٛغيب ول ش  ء ومط ى .. ومً الخاعط مخٗبت .. ؤمهاالكمـ ٖو

جضاث مً الٛغباء .. رهىٗىا بيئت زظ ول ش  ء مٗها .. ومٗه جىلض زىف البهه الٛغيب الظي ؾغق الُفىلت وؤ

ت َفىلخىا لذ  بنها ، ظضيضة لىا ٖل  زاَع
ّ
ل يلف  ؤنٖل  َفىلخىا  .. والىىارظ مغنىصة وممىٕى  ألابىاببيئت الخىف ..ٚو

م  ٖل  الصجغ ٚغابا اؾىصا ..وال  الخياة ليؿذ بغيئت هما الٗهارحر ..  ؤنميان ؾىي للٗهارحر البريئت .. ٚع

وي اإلاٗماعي واللام هىضؽ رىغجه في صاع جفخذ بابه للٛغيب ريؿغ ق ول ش  ء ويغخل ..  لم هاجي الكىا ؤن بال

جدارٔ ألابىاب والىىارظ والجضعان  ٖل   ؤمان الُفىلت  ؛ وان الٛغيب الظي اؾدباح اإلايان بلٗبت ألاعاهب ،  خّىٌ اإلايان 

هىضؾت البيئت مً الٗلل الباًَ ..   بنهاخا .. مىكىرا مؿدبا رًاءمً ٖالم مخىاؾم آمً اى  ٖالم حٗمه الفىض ى وناع 

 هىضؾت بيئت الخىف .. 

ولما مغعها في بلٗت بل يىء .  هدملهواخضة مً كغائً الخىف مً اإلاجهٌى يىلل في وعي َفىلخىا وهٓل  بنها

 هباعا بالٛحن . مؿاخت الخىف جمخض لدكيل بيىجا وههىرا في ٖللىا الباًَ هضزلها في خالت  الخىف صون وعي مىا خيى وان 

وؿخٛغب طلً ران بيئت الخىف كض ػعٖذ في الخىىيمت ألاوى  للُفل الٗغاقي وهي الخىىيمت الي  حٗلً  ًٖ  وال

 في الٓلم واإلايان اإلاىخل ؛ خحن جغصص ألام في جىىيمتها : يسخبئالٛغيب الظي 

اللغيىت الشاهيت خحن جغجبِ البيئت بالخىف  بنها ..  88ٌى .. ٖضون ٖليل ..وؾاهً الجٌى صلل ب   يا )) صللٌى .. يالىلض

 وبالُفىلت .. 

ؿِم٘ الُفل الهٛحر الظي ال الاظخماٖيتهي الخيكئت 
ُ
.. كهت جخدضر ًٖ ٖضوه الظي   ؤياميؼيض ٖمغه ؾىي  الي  ح

 َفلها الىليض . بيظاءيؿىً الصخاعي اإلاهجىعة وجضٖى ٖليه ألام ان ييىن ٖليل ً ماصام يىىي 

بِ البيئت بالخىف هل ألن ألام جغيض جدضص زُىاجه وججٗل مؿاخت ألامان جديُها . وهي الفىغة الخليليت إلااطا جغج

 بالُفل الٗغبي للغون زلذ . ؤخاَذالي  

وليي هفىث الخىف ٖل  الُفىلت  ، هل ؾييىن للُفىلت  في اإلاؿخلبل مياها واكٗيا  ؟ وآزغ  في الىاك٘ الارتراض   

 بحن هظا وطان ؟ بضإؤلا مخسيل ؟ وهل ؾيًي٘ 

 89 اخمض الكيش وهى عوائي مهغي  هخب

واإلاىاؾباث  ألارغاحم٘ هاؾها في  ؤحٗايل.. ؤبيٖل  رتراث مخلاعبت في اإلاىاؾباث م٘  بليها ؤٖىصواهذ اللغيت حؿىى   ، 

 ش  ء ال واوؿانيت باليؿبت ىي ملً جفؿحرا لها في َفىلي  اإلابىغة ،...........لىً اللغ ؤ بازخياعي َلىؾا هىذ ال  ؤجإمل....... 

ل  مؿخىي  الاؾخٛىاء يمىً وظضج   اهخب ومىظ البضايت  ًٖ الىاؽ في الغيف ..عيف اإلاىىريت الظي يدكابه  ؤلابضإٖىه ٖو

 م٘ ول عيف في مهغها  و.

 .. يلٌى اخمض الكيش :

واهؿب هفس   ، لٗله هٕى مً  ، ازؿغ مؿاخاث الاخخجاطوكاصع ٖل  للؾدشاعة بإه   َفل كابل  ؤخياهالىى   اقٗغ 

 جليم..  اإلاهضاكيت مىعور ولٗله هٕى مً ٖضم الخألف م٘ اإلاؿالً الي  ال
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جلىله مؼيج  ؾٗذ لخلٌى قيئا وهي حٗغف جمام اإلاٗغرت ما بنهاجلٌى قيئا في نهايت اإلاُاف بل  ؤنَفىلت جغيض  بنها

ث الي  وعصث في هظا الىخاب  ) هخاب هىذ َفل و خهل للصخهيا مً الخبرة واإلالخٓت والٗلل الخلق وهى بالفٗل ما

وشخهيت الغوائي اخمض الكيش  واخضة مً هظه الصخهياث ...الي  ازتزلذ الخٗبحر ًٖ نىعة الُفىلت  بــ ) باللضعة ٖل  

 و .  الاخخجاط

وهجض نىعة لُفل مخمغص ناعم ولحن اط ابخيذ شخهيخه  مً مخىاكًاث هىضؾت البيئت الُبيٗيت والبيئت 

اللبليت مً ليىهت  َحن اللغيت  ونلبت الىسل ومً مدبت بيذ البلض وبيذ هبحر اللغيت  .ول طلً اوظض لضيه  الاظخماٖيت

ه ..م بطيجض لها جفؿحرا خحن وان َفل ...    جىاكًاث )  وان ال  و  25واهذ اإلاؿاخاث جدؿ٘ وجًي٘ بحن َفىلخه وبلٚى

؟ يجيب عبما .. وؾيبلى الؿااٌ  الازخياع اهه  يدؿاءٌ هل ازُإ  بال  رازخاع ان ييىن واجبا ألن ألامغ يسهه وخضه

م٘ هفؿه والهضق الظي  يخٗامل به الظي حٗلمه   الاحؿاقمٗللا ماصامذ اللغيت حؿىىه ، واٖ   بظلً َفىلخه . رظلً 

ب٘ اللغيت  طاث الىظه الىاخض ؾيًٗه في   لىشحرة  .. ! اإلاىاظهت م٘ واك٘ اإلاضيىت ووظىهها ا ؤعظىختمً بؿاَت َو

زم جفخلذ  خت اللىهيت الي  جيىعث في الظاهغةملىن .. اإلاؿا ببضإزغ البيئت في زلم ؤيًا  يخىكف لىا ؤوبىيىح  

 31 ؼي مً ألالىان  لضي الؿيض اللمافًٖ ٖالم عم

.. بصجغها بمائها    نهابإلىاو اعجبُذ به . وجىمى مؿاخاث البيئت  ؤلابضإ ؤوظضثاللغيىت الشالشت ؛  ؤّن البيئت   بنها

 .  ؤلابضإجدؿ٘ وجسخفي في مؿاخاث 

لىؾها الضيييت وقيلذ  الاظخماٖيت بإلىانهااللماف اقخٛلذ ٖليه بيئت اإلاىعور الكٗب  وعمؼيتها وبيئخه  وعمىػها َو

 هخب يلٌى :  بطمبضٖت .   وؤناب٘لضيت مسيلت 

في ول  بليهاجيبت والٛغيبت  بهىتها الجميل .. هىذ اؾخم٘ ظضحي ألمي .........في لياىي الكخاء جديي ىي اللهو  الع

الكٗبيت الخغاريت والي  ؾيُغث ٖل   وؤرٗالهمالخياياث  ؤبُاٌليلت بإؾلىب جمشيلي يلهب الخياٌ ويدفؼ في طاهغحي 

ؤم ؾٗاص و ....  في اإلاىام واليلٓت بٛغابتها وزغوظها ٖل   اإلاىُم والىاك٘ ، وخللاث الؼاع ٖىض كغيبدىا ) الكيست  ؤخلمي

 بىاتها الجميلث . بخضي ؤجؼوطوجدب   وجمىذ لى  ؤخبهاواهذ امغؤة عقيلت مٗتزة بجمالها الىان٘ البياى وعائدتها الؼهيت ، 

عكهاث وخغواث اليؿاء  ؤقاهضجلً الخللاث حٗخمض في مًمىنها ٖل  الغمؼياث وبٌٗ الكٗىطة والخغارت ....... 

اهاث ٖل  ازخلرها ، هإول وهلٗب زاعط خضوص الىاك٘ ألؾبٕى وامل جدضص ميٗاصه الكيست اإلادكىجاث وطبذ الُيىع والخيى 

 ام ؾٗاص .. 

اإلاىؾيلى اإلاشحرة وكىة صق ) اليىصيت و  وبيلاٖاثوعكهاتهً  ؤٖماعهًخياة مليئت بالٛغابت وألالىان وملبـ جىاؾب 

ظهت اليمحن وظهت اليؿاع بلىة  بإظؿاصهًىضرًٗ ٖل  الضرىف  جغط كلب  وتهؼ وظضاوي ، وعائدت البسىع والغاكهاث ي

 وؾِ الضزان الىشيف .. 

الهىع الكٗبيت اإلاغجبُت بدياة البؿُاء وجلً الهىريت الخاعظت ًٖ كىاهحن الخياة الٗاصيت ......... بيذ الكيست 

اعيت الخلىاهيت وهى قإع ؾٗاص في حي مً ألاخياء  اإلاخمحزة بالخـ الكٗب  الهىفي .. عيفي وخًغي في آن واخض  .. حي كيؿ

 َىيل ممخض مً الباب الجىىبي لًغيذ الؿيض البضوي وخيى َغيم الؿىت الخضيض اإلاخجه اى  اإلاىهىعة . 

اقتهغ الخي وماػاٌ بهىاٖت الخلىي وججاعتها وهظلً بي٘ الخمو والفٌى الؿىصاوي والخغوب وجهيي٘ ٖغوؾت 

 ييبٌ بالكٗبيت والكهغة الىاؾٗت . .. اإلاىلض والكاَغ خؿً والؼهاحي زليفت رىق خهاهه ..
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ريه مً زياٌ عوحي وجىاكٌ وظماٌ باٖض ٖل  الفغخت والغهبت .. جلً اللٗب الخلوة ٖل   يؿخفؼوي الخي بيل ما

 الضهيا ...  ؤقيالهامسخلف 
ّ

 ..وان مً ههيب  صائما الخهان .. اخلم به وامخُيه ، ؤلف

يٗت وبُيئت ، ر مً الىاؽ اإلاسخلفت الُبإ وألاهىاء والخغهت الضائبت ، ؾغ هظا الٗالم اإلاخماوط اإلاليء بالؼخمت والىشح

لجري  وؤكاعبيامص   بجىاعها ممؿيا بيضها ، م٘ ٖائلي   ؤو ، مدمىال ٖل  هخف والضحي  والاهدغافيمان الٗخمت والًىء ، ؤلا 

 وخيى عهبت الخليفت .  ؤيامهالىبحر مً ؤٌو   الاخخفاٌ

ث الُفىلت ظاءث َىاٖيت مدؿغؾبت ، جدضز   واؾخم٘ اليها وؤقم عائدتها ... هي مفغصاث مؿخمضة مً طهغيا

 13-12م

 وجإزيشهومما هلخٓه ؤن بيذ الكيست ؾٗاص هى البيذ الظي قيل ججغبت مهمت في وعي اللماف .. هىضؾت البيذ 

ى  ليه  يسخب طاهغجه بالخلىي يدهل ٖ ملبؿهً واعجباَه بكإع " الؿيض البضوي " وخهان مً وؤلىانوبسىعه ووؿائه 

الؼهاحي زليفت وهى رىق خهاهه ومىه  جدٌى خهان الخلىي في طاهغجه اى  خلمه اللىوي  :  وهى امخُاء الخهان ويلف 

 الضهيا ...  

مً خلم خهان الخلىي اى  الخلىي ولها وهي جمشل له امخُاء الخياة  والاهُلقهى ازتزاٌ هىضؾت ألاماهً 

 الكاَغ خؿً والؼهاحي زليفت  في قإع الؿيض البضوي لييّىن خيايخه وخلمه الخام به . جاعوا خيايت  والاهُلكت

 هه في خليلخه ليـ مً نى٘ البالٛحنبال بوبالفٗل ازتٌز اللماف ٖالم الُفىلت اللىوي واوٛمـ في ٖالم البالٛحن 

 وببضاٖهُفىلت اللىهيت اى  وعي مهاعجه اى  مً طاهغة ال بةقيالهاهلل   اللماف اإلادؿىؾاث  بطمً نى٘ َفىلخه .. بنها ،

ها اى  عؾىم  هما في ونفه ًٖ َفىلخه : 
ّ
 وخىل

و  والاهدغاف)الىشحر مً الىاؽ اإلاسخلفت الُبإ والهىاء والخغهت الضائبت .. ؾغيٗت وبُيئت ، الًىء والٗخمت ألايمان 

 .. 

 : باقلع خحن يهف الضهكت في الُفىلت  وبالفٗل يخُابم مٗه كٌى ظاؾخىن 

تهخم بيل ش   ء ،  ؤنولىً ٖل  ؾاييلىظيت الخياٌ  اإلاكدختت الؿُديت ي)ومشل هظه الهىع جمازل الضهكت الُفىل

 30 الىبري .و الاهخماماث كض جمهض الُغيم للهخماماثنٛغ بن ؤ بط

لضجه ) ميذ يهف ظٛغاريت البيئت اإلاياهيت الي  وكإ ريها ويخدضر ًٖ ب هخب 38الضهخىع  بىغي مدمض لبىغي 

يؼاٌ  وهى ال ٖلىان  و  .. وهي البيئت ألاهثر جإزحرا في خياة الباخض والي  كط ى بها َفىلخه ونباه ومغاهلخه وملخبل قبابه

 33 خيى آلان بليهايذج 

كغيت ميذ ٖلىان الجاهب الكغقي إلاضيىت هفغ الكيش .. كغيت نٛحرة مخىايٗت مً البيىث الٗكىائيت الكيل جديُها 

رن واإلاؿدىلٗاث الغاهضة مً ول ظاهب يسخلِ ريها الُىب ألاخمغ بالُحن بالُلء الجحري .. وهي كغيت قضيضة البؿاَت الب

ألاعبٗت  الاججاهاثهيل اللغي في الغيف اإلاهغي لىنها جمشل في ظؼءها البؿيِ ظؼء مً ٖبلغيت اإلايان .. ريل اججاه مً 

ت بكيى  راالججاه بىي  يؿبت الجٛغاريت يمشل قيئا زانا ممحزا ًٖ ٚحره بال الكغقي هى َغيم النهغ اى  ألاعاض   اإلاؼعٖو

 واللغاميِ والُيىع والخيىاهاث البريت ..  اإلادانيل ، اى  البريت والبرن اإلاليئت باألؾمان

 وان الجاهب الكغقي هى ظاهب اإلاٛامغة والغئيت واإلالمـ والخـ والخظوق .. 
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ا ..وهىا ه في الليل وان الهمذ  الجمحز وظم٘ ما ؤشجاع لدؿلم  الٗفاعيذسغط مً اللمغ هدفىت مً نٛاع مؿمٖى

ا بحن ْلٌ   34جيؿغ  الجمحز اإلادكابىت ، هىا هلهى بالخُغ ، مّىا مً يجيض الٗىاء  ؤرٕغوان اللمغ الظي في اإلااء يجغي مؿٖغ

غوؾا  وجلليض نىث الظئاب وهشحر مً ألاخيان واهذ الظئاب جغص الىضاء!! والنهغ يإزظ ول ٖام ٖغيؿا مً  قباب اللغيت ٖو

 يمألن ظغاعهً ، جسُفهً الجّىيت الي  حؿىً جدذ اليىبغي .  ؤو مً اللحي يٛؿلً ملبؿهً 

الهىفي  ؤلاخؿاؽفي طاهغة الفىان بىغي بل جلمؿذ بىيىح هبحر جلً اللخمت بحن  يٗكلهفغ ) ميذ ٖلىان و 

 ضر ًٖ َفىلخه كائل : والُبيٗت والٗلكت بالغب ووان في حٗبحره خحن يخد

في الٗهاعي  ؤو كمغيت .. بٗض الٛضاء مباقغة  وؤزغي هىان مىاؾم الٗيض واإلاىالض والُدحن ، َلٗاث ليليت خالىت 

ىض الفؼػ  ناخب اإلالً ظغ كبل َلٕى الكمـ .. اى  النهغ في  مىؾم الهيض واى  الىسيل في مىؾم البلر ، َلٗاث  يا ٖو

 35 خب اإلالًنا اء والهىاء والخلٌى وجلب  صٖاء الىغوان : اإلالً لً .. لً ياحؿخجيب لىبٌ الخياة وهضاء اإلا

هه في بال ؤالبىغي جدغع مً هىضؾت البيذ واهُلم اى  هىضؾت البيئت خحن ظٗل عوخه جىضلم ٖل  ظماٌ الُبيٗت .. 

يه كض ٖلم بحن ٖليها َفى  ؤٚللذالىكذ هفؿه حكبض بسغارت الخىف مً خياياث اإلاجهىلت والٛامًت الي   لخه .. وهجض ٖو

 الظي ٚغكىا في النهغ ..  وؤظؿاصهماقي  اإلااء واليىبغي والجىياث 

وان هاظؿه هبحرا باإلاىث ٚغكا رهاع يجلـ كغب اليىبغي ويخفغط ٖل  اإلااعة ..طلً الخىف ظٗله يؿدىجض بالغب 

 وو ..  ناخب اإلالً عوخيا رهى يؿم٘ الىغوان يغصص )) اإلالً لً .. اإلالً لً .. يا

ويخظهغ ؤن )) إلايذ ٖلىان وو زلزت مؿاظض .. ظام٘ ؾيضي ظماٌ وظام٘ الكيست ػهغة وظام٘ ؾيضي كُب ... وهى 

 .  ؤلاؾلمييغي مهغ واؾُت الٗالم  يالظ

حكىيليا  .. هى  ببضاٖهؾاهمذ في  بإنها وؤهميتهاخضيشه ًٖ الُبيٗت واٖخلاصه الكضيض ًٖ َبيٗت البيئت اإلاهغيت 

هه يسص ى الٛغق .. مىظ ؤن يسؿغها ويىجغف بٗيضا.. في مؿاخت مائيت .. بعي َفىىي مخمؿً باألعى زكيت يهضع ًٖ و 

ل  ما ؤيًاَفىلخه وعبما خحن ناع بالٛا  الدكىيلي هخج مً بيئت الخىف جلً الي  اعجبُذ اعجباَا  ببضاٖه رةنيبضو  .. ٖو

 ن .  هبحرا بالبيئت الجماليت الي  يٗكلها  في كغيت " ميذ ٖلىا

 ازتٌز  بلٛخه الكٗغيت الىشحر مً الهىع خحن هىذ اكغؤه رإظض رلما حسجيليا ال 36 الكاٖغ ٖبض اإلاىٗم عمًان

يهىع اإلاكاهض رلِ بل ؛  يهىع اإلاكاٖغ واإلاساوف والهضق مٗا ٖىضما  يكخٛل ٖل  ؾغص َفىلخه .. وبالفٗل ٖبر ًٖ 

 ه :والُبيٗيت الي  جديِ به بلىل الاظخماٖيتالبيئت 

ٖملذ مؿاخا للبيئت الي  جديُ   ، ؤخفٓها صون جغجيب وؤمخو مباهجها وبن واهذ شخيدت ) ؤٖترف ؤهه خحن هىا 

ىيلت خيض جمخض الخلٌى  ت ييلت َو فاٌ بى  شجغاث الخىث الشلر وكض واهذ ٖل  خارت البيىث حٗلىها جٖغ هظهب ؤها وألَا

ت ......... هىا هىلؿم  فاٌ وبدؿب َبيٗخىا بمىُم ألامهاث بٌُى الجاهب آلازغ مً التٖر بدؿب شجاٖخىا هىظا بمىُم ألَا

ت نٛحرة ؤرغاصها يهٗضون الصجغ ويفاظئىن الخىث ويسخبىهه مً رغاقه ويظوكىهه كبل ؤن  اث : مجمٖى بى  زلر مجمٖى

ت ؤؾا ت ؤهبر يٗخمض ؤرغاصها ٖل  الؼلِ والخص ى والدجاعة في تهييج الخىث وػٖٖؼ ؾاجه آملحن ؤن يمألوا ظيىبهم ، ومجمٖى

ت زالشت ٖؼالء بٛحر ؤؾلخت ، هشحرا ما واهذ جًم   وخضي ، خيض  يؿلِ بًٗه ، ووان البض ؤن يؿلِ بًٗه ، ومجمٖى

 يؿلِ وؤزص ى ؤن يإحي ناخب الصجحراث رإؾخٗض صائما ألوىن ؤٌو الهاعبحن و . ؤجغبو بالخىث وؤلخلِ بٌٗ م

 ٘ مً الخغارت واكٗا وبالٗىـ ؛ بلىله : ٖبض اإلاىٗم عمًان  ؤؾُغ  الىاك٘ ونىع َفىلخه ونى
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ىذ ؤن ؤهل الضاع كًىا ٖليه رؿٗذ )) في كغيي  يديي الكيش  عراعي وفي ؤخض البيىث ارخلضث ؤرع  ؤهثى وليفها ْو

اصث اى  الؼيغ  خيى جمىىذ مً  زؼان اإلااء ، الؼيغ ، وهفسذ ريه ؾمها وإلاا اههغرذ ٖثرث ٖل  وليفها رإؾفذ لفٗلتها ، ٖو

ؿمها ٖل  ظضاعه الضازلي وجمُذ وجمُذ هشحرا خيى اهفلم الجضاع وتهضم واهضرم مائه ٖل  ألاعى وعؤي ؤهل ورغصث ظ

 الضاع ولبهم اللهض يجغي هدى اإلااء ويغقفه ، ويمىث كبل ؤن ييخه  ُٖكه ... وو .

خلاص بالخغاراث  اإلاىهىمت الي  جخدٌى بى  خليلت بفٗل  ؤزغها  وؾغص اللهت الي  ؾمٗها مً ظضجه ليىمل الٖا

ها مً الشٗبان وهيف ظٗلها الكيش الغراعي حٗبر رىكه ؾب٘  الىفس   لضيهم  وهيف خملذ ؤمه الي  واهذ ٖاكغا بؿبب رٖؼ

 مغاث وهي حؿم  بؿم هللا ، هللا ؤهبر زم خملذ وولضث زمـ بُىن بٗض طلً .  

ف ؤهه في طاث ليلت ايُغ ؤن يساف وهي وهيف جديي ظضجه ًٖ ٖمه ٖبض الٛفاع الظي وان يهؼم الٗفاعيذ وال

ت مدكىعة بحن اإلاؼإع ووان ليل هظه الُغيم  ت وكخلىا بحن  يمخلئيمص   في َغيم ملُٖى بٗفاعيذ الظيً ٚغكىا في التٖر

بضؤ ْهغه يغجف٘ وألهه  هى اإلاجغب  ْهغ الخماع اإلاؼإع . رىظض خماعا ياال واٖتزم ؤن يؿخسضمه خيى يهل ويترهه وإلاا اٖخل   

غؾه زلف ٖىله راؾخلغ الخماع وكاصه الٗم  ظي جدخه ٖفغيذ مً الٗفاعيذ ؤزغط مً ظيبه ماؤصعن ؤن ال يكبه اإلاسغاػ ٚو

ٖبض الٛفاع بى  اإلايان الظي يغيض وإلاا هٌؼ ٖىه ؤخغكه باآلياث اللغآهيت ولم يهخم لخىؾلجه . وهيف ؤن ظضجه حكٗغ بسىره 

 الكضيض مً خياياتها رخلٌى له : 

 عان حٛمٌ ٖيييً كم وهم بى  ظاهب  ، جمضص ، ؾإٚ   لً خيى جىام : هيا يا ابً راَمت ؤ

مت  وال ِٗ  قمغور ، ليه ياوله .  يابى الؼبىن الجىر  .. ياٖىط ال

الخىف الظي يمتزط م٘ اإلاىعور يجٗل الُفل يٛمٌ ٖيييه اٖخلاصا مىه ؤن اإلاكيلت كض اهتهذ .. هي الخيلت البريئت 

 ؤن الجضة حٗىص رخُمئىه وحؿٗضه .  لألَفاٌ للهغوب مً الخىف .. بال 

وان ٖبض اإلاىٗم عمًان يٗيل َفىلت جماػظذ ريها ٖىاإلاه السخغيت الفىُاػيت م٘ ٖىاإلاه الىاكٗيت .. رما يؿغصه 

يه آهظان .. نىٗذ  اقها في  الُفىلت ونضكها ٖو ًٖ َفىلت بإؾلىبه اللهص   الظي جمؿىذ طاهغجه بديايا ؾمٗها ٖو

غيت زاهيت لألقياء الي  يغاها ويٗيكها .. هىضؾذ َفىلخه له بيئخحن واخضة سخغيت مً نى٘ مىه قاٖغا يجض كغاءة قٗ

ٍٔ ؤورىُاػي .. والبيئت  م ؤهه  زياٌ سخغي مدك هي البيئت الىاكٗيت الي   ألازغي زياٌ وان في َفىلخه يٗخلضه واكٗا ٚع

ه بٗ  ض طلً . اعجىً بليها وهي طاتها  اللىكٗت الي   ؾتزخف هدىها واكٗيخه وبلٚى

 بهه الكاٖغ الظي ؤٚضكذ ٖليه َفىلخه ببضاٖا ...

وازحرا ؾإَل٘ ٖل  الفىان الدكىيلي مجاهض الٗؼب وهى يؿغص نىعا مً َفىلخه ويدضص مىكفه مً الخياة وهى 

ق ملىهت .. بال ؤن  ألاؾخاط هبيل مضعؽ الغؾم يىرغ له الىع  وؤكلمَفل .. ويبدض ًٖ ظضاع يغؾم ٖليه ، ؤو كهاناث وعق 

لب ؤلىان الكم٘ .  ٖو

العجيب ٖىض مجاهض ؤن ؾغصياجه ملىهت واللىن ألانفغ هى ألاهثر زباجا في طاهغجه .. ملبـ اإلاضعؾت مً الخيل ألانفغ 

 والكمام الظي حُٗيه بياه نابغيً ابىت زاله اليديمت .. 

فاٌ الظيً يٗيكىن في اللغي .. جغسخ في ٖلله الباًَ وزياله  ألالٗابم الُفىىي الٌٛ مجاهض الٗؼب هيل ألَا

 والخغهت ألارليت بحن الخلٌى وهى يؿغص ؤخض هظه الهىع كائل : 
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ؤٖىاص الظعة ؤٌَى م   وهدً هسترق ٚيِ ظضي الخاط ٖامغ ، ؤوعاكها الٗغيًت وخغورها الخاصة حؿلخ ظلضي 

، هدمل رىق ؤهخارىا ؤٖىاص  والٗغق اإلاترب يؼيض ظماٌ ؾمغتها ، ٖابغيً اللىاة الًيلت بحن خىى الباميت والباطهجان

الجغاوة الُغيت للبهائم ؤؾفل شجغة الجمحز الطخمت ٖل  خارت اإلاهغف . ....... ؤظلـ جدذ شجغة  بجىاع وىبغي  " 

جسغط مً جدذ اليىبغي مبخلت الشياب ونىث بٗيض لىابىع  وامغؤةالُٗف " ؤَال٘ الٗابغيً .. بيذ كضيم هىارظه ييلت 

نٛحرة َائغة رىق ؾُذ اإلااء جل٘ ريه  وؤؾمانئلت وبيذ الخًغاويت يديُه كُي٘ ؤٚىامهم َدحن وهسلخان بخضاهما ما

ىاء مخلُ٘ مفغص خؼيً ال ؤٖغف م ــــــاءهضعه زاهيت ٚو ـــــــ ـــــ ًـ  37 ور

إلادخىي الضيً وهى َفل يلٌى : كاٌ الكيش ٖىيىاث طاث مغة ًٖ خلىق آلاباء   الخاَئؤما ًٖ مىكفه مً الفهم 

ؤبىائهم وهيف ؤن ألاب يملً ول ش  ء خيى الابً  وماله ، جهضيلا للٌى الغؾٌى  " ؤهذ ومالً ألبيً " ورىق اإلاىصة  ٖل 

ليـ لً به ٖلم ، راإلاهاخبت لهما مٗغوف في  والغخمت واإلاهاخبت في الضهيا خيى وبن ظاهضان ٖل  ؤن حكغن باهلل ما

ىضه ٖغبيه بدماع وبيسغط ول يىم وبٗضيً  ؤبىنلبلضي  هضه لى ان يٗ   با  -الضهيا ويغب مشل ؛                    ٖغبجي ٖو

 ميان الخماع في الٗغبيت !!  يدًُظه الخماع وحٗب يبلى مً خله اهه 

 رجإة نغزذ في وظهه : 

يلبل   الكيش ٖىيىاث  ميان الخماع ؟؟  واههغرذ مً الجلؿت ومً يىمها ال ؤهايٗ   هى الضيً بيلٌى هضه ،  

 38 رف بىظىصي في اإلايانيٗت وال

مجاهض الٗؼب كاٌ ولمخه وهى َفل  .. رهى ليـ مخمغصا ٖل  ألازلق وبهما مخمغص ٖل  ؤؾلىب الخٗبحر ٖنها .. وعبما 

يٗخلض آلازغون ؤهه يؼخف هدى كىكٗخه وهى َفل  ؛ بال ؤهه في خلمه  يبدض ًٖ مؿاخاث بيًاء ومؿاخاث رًاء 

يماث ..  ٚو

عبما يبدض ًٖ خيُان يىلل  وظهها .. ويسغبل  ملمدها ليٗبر ًٖ بٌٗ ؤإلاه .. بال ؤهه هبحر وفي واكٗه  .. هى 

 بمؿاخاث زياله .. 

مجاهض الٗؼب ؤهض اٖخلاصي ؤن ؾغصيت الُفىلت ال جسلى مً الضعاؾت اإلاٗملت ومىاكفها خحن جخجاوػها  الخفاٖلث 

 مً ؤلاههاث واللغاءة  والخىك٘ . الاظخماٖيت وجىٓغ بليها  بىنفها مغخلت ال جدخاط الىشحر 

فل ألامـ وان رًائه الاظخماعي  َفل اليىم وبما مخاح له مً وؾائل اجهاٌ بداظت بى  نياٚت الخٗاَي مٗه َو

يلغؤوهه بهىعة صخيدت . لظا  يلىم ٖل  الٗائلت وفي ؤخؿً ألاخىاٌ ٖل  اإلاجخم٘ اإلادلي ؛ بال ؤّن  الٗائلت واإلاجخم٘ هاصعا ما

ئت الُبيٗيت  رًل ًٖ بيئت اإلاىعوزاث  الكٗبيت هىضؾذ ؤلابضإ في زياٌ الُفىلت ؤهثر مً ؤي بيئت ؤزغي . هجض ؤن البي

 رل هضع ي هل ؾيخدلم  هظا ألامغ م٘ َفىلت الخايغ .

 :خالصة البحث

بيٗت البيئت  وألاصبالظيً ظمٗىا بحن الفً  ألاصباءاؾخٗغيذ  الباخشت خياة بٌٗ  لخىكف ٖىالم َفىلتهم َو

 . رىظضث آلاحي : 39 الي  عسخذ في طاهغتهم

ٕغ  ريها  الصخهياث  الي  وعصث  في هخاب ) هىذ َفل و   إلاجاهض الٗؼب  بن - البيئت اإلاياهيت الي  وكإ وجٖغ

 اإلاضن اللغيبت مً اللغي . ؤو والظي اخخىي ٖل  ؾذ مً الصخهياث واهذ بيئت ججم٘ بحن الغيف واللغيت 
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ا اإلابضٖت ججم٘ بحن الكٗغ والىثر  والفً الدكىيلي والفً اإلاٗماعي . رهل هي مهاصرت وؤن  مىاهبها ومهاعاته -

 ؟!  وؤلابضإان جيىن البيئت َبيٗيت 
ً
 ملىها

اعجبُذ بيئت الُفىلت والي  حكيلذ مً مؿاخاث زًغاء مىخٓت بالؼعٕو وجٕغ ماء وانهاع ومٗابغ نٛحر  -

وظض جلػما زفيا ومً زم ْاهغا بحن نىع . ول طلً ؤٖميلت يٛغق ريها الىشحر  . ؤنها بالومياه ييلت 

الُبيٗت في طاهغة الُفىلت ونىع الخىف مً مسلىكاث وشخهياث اإلاىعور الكٗب  الظي جىاعص في 

 ٖليه مهُلر " بيئت الخىف " .  ؤَللىا وزغاراث . مما جىلض لضيهم ما وؤؾاَحر يمحرهم خياياث 

ها في مديِ ألاؾغة  واإلاضعؾت بضعاؾاث  جخٗلم بالبيئت اهخم ممً يىخبىن للُفىلت ومغاخلها ومكاول -

خضيشت اهخمذ  بالجاهب الفىغي الظي يغجبِ  بالبيئت  ؤزغي للُفىلت و  الاظخماٖيتالىاكٗيت 

فاٌألارتراييتألالىتروهيت الي  جديِ بهم وهيف جازغ ٖل  ؾلىن  وليؿذ هىان صعاؾاث ٖل  خؿب  ألَا

مىصيا مً زلٌ صعاؾت ألاؾلىب  ؤرليابهىضؾت الُفىلت  اَلعي ٖل  الضعاؾاث الٗغبيت جخٗلم ٖو

وهيف  ؤهىاٖهاشخهيت الُفىلت الٗغبيت   وهىضؾتها بيل  ؤؾاؾهاوالُغيلت واإلاازغاث الي  ابخيذ ٖل  

حكيل رىاهىها ، وهيف يهىضؽ مهىضؾىها وهيف يىٓم قٗغائها وإلااطا هىضؾىا وعؾمىا وقيلىا مً الدجغ 

هم وهطجهم . ألازحرةألاصب الظي ْهغ بهىعجه والُحن وهخبىا اللهائض و  ٖىض بلٚى

لميا لضعاؾت هىضؾت الُفىلت وهيف ؾخيىن  وؤصبيا بخهائياهظه الضعاؾاث جخُلب ظهضا  بن - ورىغيا ٖو

مؼاوط  في الصخهيت الفىغيت بحن هظا  ؤمٖغبي قغقي  ؤمٖماعتها مؿخلبل هل هى بىاء رىغي ٖغبي نغف 

 وطان ؟

ائف الىفؿيت  وبهماالبيئت آلامىت ردؿب  لألرغاص يىرغ  الالخهميم اإلاٗماعي  بن - يدلم لهم ظملت مً الْى

يت ألاصاء . وؤن البيئت اإلاكيضة حكيل ؾلىن  الاظخماعيفي ملضمتها الخفاٖل  والاظخماٖيت وجدؿحن هٖى

ان  . وهى ؤرليا ؤمألارغاص بُغيلت جيسجم م٘ َبيٗت الخهميم ا إلاٗماعي الخاصر ريها ؾىاء وان ٖمىصيا 

جلفذ الاهدباه اى  الٗلكت بحن ازغ  الخهميم اإلاٗماعي  ألاؾبمملىلت مكهىعة لغئيـ الىػعاء البريُاوي 

 للبيئت في حكىيل الؿلىن في كىله : 

ماعاجىا تهىضؾىا بضوعها بٗض طلً "  41 " هدً نهضؽ ٖماعاجىا ، ٖو

فاٌ  صواجهؤان اإلاىعور الخيائي الكٗب  يامً هشحرا  باإلاؿخلبل ويدغن ول  - هدى جهميمه ، ويجٗل ألَا

الفإعة ألاؾض مً قبىت الهياص  ؤهلظثجيخهغ ٖل  اإلالىن  ونٛاع الخيىاهاث جيخهغ ٖل  ا ألكىي منها هما 

وؿبت البُىلت للفخيان اهبر منها للهٛاع وهم اإلاغخلت الٗمغيت اللخلت إلاغخلت  ؤنبلضعاتها البؿيُت . وهجض 

 الُفىلت . 

جخدضر ًٖ قيل وحجم هىضؾت الخياة مً خىلىا وخاظخىا اى  الخٛيحر والخجضيض في يىضع ان هجض كهها  -

 الخهاميم لٛغى الخىٕى  الا هاصعا.

ججحزه مً  وبًمنها الجزوح والدكغيض وما ؤَفالىالم هاؾـ لضعاؾاث  ٖغبيت  جٓهغ ازغ بيئت الخغب ٖل   -

 بدلهم .  وؤزلكيت ؤمىيتزغوكاث  
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 :هوامشال

  9ع ، ظمالياث اإلايان ، جغظمت ٚالب هلؿا ، ملضمت اإلاترظم م ظاؾخىن باقل  – 0

  083ظاؾخىن باقلع م  -8

  0981قاٖغة ٖغاكيت ومهىضؾت مٗماعيت ورىاهت حكىيليت وصخفيت مً مىاليض  -3

جضوؽ ؤخض الخٍُى ًٖ  الخىوي لٗبت قٗبيت ٖغبيت جلٗبها البىاث جدضيضا بغؾم مغبٗاث ٖل  ألاعى ٖليها ؤعكام يلفؼن مً رىكها ، والي  -4

 َغيم الخُإ جسؿغ ، وهي لٗبت حٗلم الترهحز والاهًباٍ والغقاكت 

  68ظاؾخىن باقلع ظمالياث اإلايان  مغظ٘ ؾابم م  -5

لم ، الٗغاق  D.G.GILLHAM وليمص .ط .  -6 ؛ وليم بليً ، جغظمت ٖبض الىاخض لالاة ، صاع الغقيض لليكغ ، ميكىعاث وػاعة الشلارت وؤلٖا

  81م  0988

ضاص الاظخماعي للُفل الٗغبي بحن الخيكئت الاظخماٖيت والخهبحر الاظخماعي ، وخضة ؤبدار الُفىلت ، ظامٗت   – 7 مدمىص مدمض الؿيض ، ؤلٖا

  43م  8114صياىي وليت التربيت ألاؾاؾيت ، اإلاجلض ألاٌو 

ص. ٖلي حجاط ، ٖالم اإلاٗغرت ، اإلاجلـ الَى   للشلارت والفىىن ٚاػاص ظىعص . ام وآزغون ، هٓغياث الخٗلم ، صعاؾاث ملاعهت ، جغظمت  – 8

  888،  063،  061، م  0983،  0وآلاصاب ، اليىيذ َبٗت 

  8104ؤمامت اللىاحي ، العجائب الؿب٘ في بيذ زياٌ ، اوزغ هاوػ ، لىضن ،  -9

لٛت ، وحٗض مً ؤصب الخياٌ  61خىم ، وكض جغظمذ بى  ، ييخلض ريها الىٓام الكمىىي في ال 0949ظىعط ؤعويل ، ؤلفها  0984عوايت  – 01

م هيمىخه ٖل  الكٗب  الؿياس   ، وألار ألاهبر في الغوايت كائض خؼب يمشل الفىغ الجمعي ، وهى في خليلخه ليـ شخها وبهما رىغة ٚع

 ايغ يخدىم باإلااض   و بيامله ، ومً الاكخباؾاث الكهحرة مً الغوايت ) مً يخدىم باإلااض   يخدىم بالخايغ ومً يخدىم بالخ

  07م  0987ؾٗضيت مدمض ٖلي بهاصع ، بغامج جغبيت ؤَفاٌ ما كبل اإلاضعؾت ، الىٓغيت والخُبيم ، اللاهغة ،  -00

 0981طواء الخغ ، الُفىلت وزلارت اإلاجخم٘ ، صاع الخضازت ، بحروث  -08

 3، م  8118،  0مجاهض الٗؼب ، هىذ َفل ، جىث للضٖايت واليكغ ورىىن الُفل ، ٍ -03

 هاجي الكىاوي ، مهىضؽ مٗماعي وكام  -04

،  8111، الغياى  59ٖبض الخىاب يىؾف ، زلارت الُفل الٗغبي ، الاهخمام ال يغق  بى  مؿخىي كميو مصجغ ، مجلت اإلاٗغرت ، الٗضص  -05

  54م 

فاٌ ، بضون جاعيش وهي كهت مترظمت ًٖ اإلاىعور الخيائي الياباوي ، جغظمت ؾمحر ٖبض الباقي ، ؾلؿلت  -06  الىخب اإلاترظمت ، صائغة زلارت ألَا

  89، م  8115بٛضاص رحروىع ، نمذ البدغ ، جغظمت عقيضة جغوي ، صاع اإلاضي للشلارت واليكغ ،  -07
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فاٌ اإلاؿخمضة مً اإلاىعور الخيائي الكٗب  لٗيىت مً جىن لذ الباخشت بى  ؤن ؤبُاٌ الخياياث ورلا للجيـ والفئت الٗمغيت للهو ألَا

% ، والهٛحراث 5% ، الكيىر 74% ، البالٛحن 80% ، الكباب 08% ، اليارٗحن 8خيايت ، هم مً الهٛاع  055اللهو جخيىن مً 

فاٌ في 7، وألاهثى البالٛت   %8% ، والكابت 3نفغ ، واليارٗت  % ، وهلخٔ الفغق الىبحر في وظىص ألاهثى ملاعهت م٘ الظهغ ، في كهو ألَا

 اإلاىعور الخيائي 

بٗضها ظاءث خياياث ألاإلااهيحن ألازىيً ظغيم وهما يٗلىب ورلهايم وواها ؤؾخاطيً في اللٛت واهخما بجم٘ اللهو البُىليت واإلالخم  -09

هغ الجؼء ألاٌو مً هظه الخياياث في  والترار الكٗب  ووان بٗىىان  0808هضف مكغوٖهما في ألانل بظغاء بدض واؾ٘ ألنٌى اللٛت ، ْو

هغ الجؼء الشاوي في  فاٌ والبيىث ، ْو   8104خياياث ألَا

ؿت الشلارت الجامٗيت ، زغاراث الراهخحن في ألاصب الٗغبي ، ماؾ، ويىٓغ ص. هفىؾت ػهغيا  0898، ؾىت  0ؤخمض قىقي ، الكىكياث ، ٍ  -81

  76م  0976

فاٌ ، بٛضاص ،  -80  36،  35، م  0989ٖبض الخىاب يىؾف ، الُفل واإلاىعور الكٗب  ، صاع زلارت ألَا

 8111قىقي ؤبى زليل ، هؼاع ؤباْت ، خياياث مً جغار الُفىلت ، صاع الفىغ ، صمكم ،  -88

  8117ىغ ، صمكم ، ص. ٖبض الغػاق ظٗفغ ، زلزت ٖميان وؤٖمى ، صاع الف -83
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 . 1923آطاع لؿىت  8مجلت الخلميظ الٗغاقي ، الٗضص الشامً ٖكغ ، الهاصع في  -

ضاص  -  ؤبدار، وخضة  الاظخماعيوالخهيحر  الاظخماٖيتللُفل الٗغبي بحن الخيكئت  الاظخماعيمدمىص مدمض ؾلمان ، ألٖا

  2004الُفىلت ، ظامٗت صياى  ، وليت التربيت ألاؾاؾيت ، اإلاجلض ألاٌو ،  


