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 : يهخص انبذث

٣ضِن٘ ٛيث ثُذقظ دضقو٣و أْٛ ثُٖٔجًَ ثُض٢ صضؼِن دج٧هثء ثُضؼ٢ٔ٤ِ 

، كوو ص٘جٍٝ ثُذجفظ ك٢ ثُلَٚ ث٧ٍٝ ث٩ٟجً ثُٜٔ٘ؾ٢ ٤ُِّٞٔو٠ ك٢ ثُؼجُْ ثُؼٌد٢

 ُِذقظ، ٓضٔغ٬ً دٌِٖٔز ٝأ٤ٔٛز ٝٛوف ثُذقظ ثُي١ ٣ضقوه دئ٣ؾجه فٍِٞ ْٓضوذ٤ِز

ك٢ ٠ٔٗ ثُضؼ٤ِْ، ثُي١ ٣ؤعٌ ػ٠ِ ثُِْٞى ٖٓ م٬ٍ صؼِْ ث٤ُّٞٔو٠ دجُطٌم 

ص٘جٍٝ ثُذجفظ ك٢ ثُلَٚ ثُغج٢ٗ، ث٩ٟجً ثُ٘ظ١ٌ، ٝثُٔضٔغَ ثُقو٣غز ثُؾجهر، عْ 

وًٝ ث٤ُّٞٔو٠ ٝػوه ٖٓ ثُٖٞثٛو ثُضج٣ًن٤ز، ًٝيُي صج٣ًل دؼٜ ثٌُٔثًَ د

ٝهًٝ ث٤ُّٞٔو٠ ث٤ُّٞٔو٤ز، ٝهًٝ ث٤ُّٞٔو٠ ٝثُـ٘جء ك٢ ثُؼٌٚ ثُؾج٢ِٛ، 

ٝثُـ٘جء ك٢ كضٌر ظًٜٞ ث٬ّ٩ّ، ٝأْٛ ثُٔؼٞهجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ث٤ُّٞٔو٤ز، ٝهًٝ 

ٝٛيث ٓج ٣ؤًو ًٌٝٝر َٓثُٝز ثُلٖ  ثُؼوَ ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ث٤ُّٞٔو٤ز،

ث٤ُّٞٔو٢ ثٌُثه٢ ُضـ٤٤ٌ ىٝم ثُٔؾضٔغ دجصؾجٙ ثُٚٞس ثُٚق٤ـ، ٝث٫دضؼجه ػٖ 

صؼ٤ْٔ ظجٌٛر ث٤ُّٞٔو٠ ثُٔغج٤ُز صنضل٢ ثُل٠ٝٞ ثُؼجًٓز ثُٔ٘ضٌٖر، كٌِٔج صْ 

ظجٌٛر ث٤ُّٞٔو٠ ثُضؾج٣ًز ثُٚجمذز ثُض٢ صٌكٜٞج ثُيثةوز ثُؾٔج٣ٌ٤ٛز، ًٔج 

صَٞٙ ثُذجفظ إ٠ُ ػوه ٖٓ ث٫ّض٘ضجؽجس، عْ ٝٝغ ػوهثً ٖٓ ثُض٤ٙٞجس 

 ٝثُٔوضٌفجس ٝأم٤ٌثً هجةٔز ثُٔٚجهً.

 

Obstacles Facing the Teaching of Music in the Arab 

World 

Inst. Waddah H. Flaeih 

Abstract : 

          This paper aims at identifying the most significant 

problems concerning the teaching performance of music in 

the Arab world. In the first chapter, the researcher dealt with 

the methodology of the paper exemplified by the problem, 

significance and aim of the study which is marked off in 

finding the future solutions in the teaching method which is 
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impacting the behavior via learning music in the serious 

modern methods. 

Moreover, the researcher focused in chapter two on the 

theoretical frame represented by the role of music and a 

number of historical instances as well as the history of some 

music centers, the role of music and singing in the pre-

Islamic epoch, the role of music and singing in the Islamic 

era. The most apparent obstacles in teaching music and the 

role of mind in the teaching of music all assert the necessity 

of practicing the elevated art of music to change the taste of 

the community towards the right voice and detach from the 

spreading mess in music. Whenever ideal music 

phenomenon is spread, the commercial, noisy type of music 

that is rejected by common taste will disappear. 

Furthermore, the researcher set a number of conclusions and 

put certain recommendations and suggestions, followed by a 

list of references.     

 

 انفصم األول

 يشكهت انبذث

ٌّ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ دٌٔثفَ ػو٣ور ٝٓضـ٤ٌر ٖٓ ثُوذٍٞ ٝثٌُكٜ ٝث٫ٛضٔجّ  ٓ

دجُلٖ ث٤ُّٞٔو٢ ثُـ٘جة٢ ػ٠ِ ٓوٟ ٤ّجّجس ثُقٌجّ ٝك٢ ٓنضِق ثُؼًٚٞ، فض٠ 

ٖٗجٛو كضٌر ؽو٣ور ُٔضـ٤ٌثس ثُق٤جر ثُؾو٣ور ك٢ ظَ ثُق٣ٌجس ٝصـ٤٤ٌ ثُقٌٞٓجس 

ثُٔجهر ث٤ُّٞٔو٤ز ثُ٘جهًر ثُض٢ صٌجه صضٞثؽو كو٠ ك٢ عوجكجس ثُؼجُْ ٖٝٓ ف٤ظ 

 ثُؼٌد٢.

إٕ هًٝ ث٧ىٕ ثُذ٣ٌٖز ٝهٞر ثُضقِْ ك٢ ثُْٔجع ثُٔوػْ دجُيثًٌر ٜٓٔز 

ك٢ صط٣ٌٞ ثُوجد٤ِز ػ٠ِ ص٤٤َٔ ث٧ٙٞثس ثُض٢ ص٘ض٢ٔ إ٠ُ ٓوثًُ ٝص٤جًثس ٓضؼوهر 

َ ٝؽَ مِن ك٢ ٖٓ ث٧ّج٤ُخ ًَ ٜٓ٘ج صقَٔ مٚجة٘ ٓضلٌهر، ٧ٕ هللا ػ

ث٩ْٗجٕ ٟجهجس ٛجةِز ٝٓضؼوهر ُِضقِْ ٝثُض٤٤َٔ ٝثُضوو٣ٌ ٝثُضن٤ٖٔ ٝثُضق٤َِ 

ٝث٫دضٌجً ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثَُٔث٣ج ثُض٢ صضلجٝس ْٓض٣ٞجصٜج د٤ٖ ثُ٘جُ، ٝثُض٢ صؼَٔ 

صقش ٟجهجس ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ِ ث٩ْٗج٢ٗ ٝص٤٘ٚق ٓٞثٙلجس ث٧ِّٞد٤ز ٝصقو٣و ثُو٤ْ 

٘وٓج صطٌأ ػ٠ِ ْٓجٓؼ٘ج أٙٞثس ثُطذ٤ؼز أٙٞثس ثُؾٔج٤ُز ك٢ ؽ٤ٔغ ث٤ٕ٧جء، كؼ

ثُط٤ًٞ، ٝثُؼٌٖثس ٖٓ أٙٞثس ثُ٘جُ ثُي٣ٖ ٗؼ٤ٔ ٓؼْٜ، ًَ كٌه ْٜٓ٘ ُو٣ٚ 

ثُووًر ػ٠ِ ص٤٤َٔ ٛيٙ ث٧ٙٞثس ٌُٜٞٗج ه٣ٌذز ٖٓ ْٓٔؼٚ ٝٓضًٌٌر ك٢ ف٤جصٚ 

ث٤ٓٞ٤ُز، ػِٔج إٔ ًَ ٖٓ ٛيٙ ث٧ٙٞثس صقَٔ ٬ٓٓـ ٓنضِلز ك٢ ػ٤ِٔز 
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ٛيٙ ثُوًٝر ثُق٤ْز ٝص٤ٖ٘طٜج ٖٓ م٬ٍ ثُضو٣ًخ ٝثُضٜي٣خ  ثُضنجٟخ، ٝإٔ ٬ّٓز

٤ٞ٣ق ُِلٌه ٝثُٔؾضٔغ ٓ٘جمجً ٙق٤جً ٖٓ ثُٜوٝء ٝث٤ٌُْ٘ز ٝثُضنجٟخ ٝثُضلجْٛ 

ٝثُضْجٓـ، ٝٛيث ثُضو٣ًخ ٣ؾخ إٔ ٣أمي ٓ٘قز ٤ًّٔز ٜٝٓ٘ؾ٤ز ٢ً ٣َٖٔ ًَ 

ٞز أكٌثه ثُٔؾضٔغ ك٢ ًجكز ث٧هطجً ثُؼٌد٤ز، ُيث ٗطٔـ ث٠ُ ث٫ؽضٜجه ٝػَٔ ٜٗ

ثّضلجهز ُضلؼ٤َ هًٝ ثُٖ٘جٟ ث٤ُّٞٔو٢، ٖٓ م٬ٍ ثٌُٔثًَ ث٤ُّٞٔو٤ز ٝدلٌٌ ؽو٣و 

ٝٓوًُٝ ٖٓ هذَ ثُؾٜجس ثُْٔؤُٝز  ٤ًّٔجً ك٢ ٛيث ثُؾجٗخ، ٝص٤ٌَٖ ُؾجٕ 

ٓضنٚٚز ُوًثّز ٛيث ثُضٌثؽغ ثُظجٌٛ ػ٠ِ ٖٗجٟجس ثُِْي ث٤ُّٞٔو٢ ك٢ ًجكز 

٘جة٤ز، ثُي١ ّذذٚ ػوّ ٝل ثُو٘ٞثس ٝثٌُٜٔؽجٗجس ٝؽ٤ٔغ ث٧ٖٗطز ث٤ُّٞٔو٤ز ٝثُـ

٬ًٓجس أًجه٤ٔ٣ز ٝثػ٤ز صٌٖ٘ ٓج ٛٞ ٗجكغ ًٝثه٢ ٖٓ ث٤ُّٞٔو٠، ٝدٔج إٔ ٛيٙ 

ثٌُٔثًَ ٝؼ٤لز ث٧هثء ك٬ صْضط٤غ صن٣ٌؼ أ١ ٬ٓى ُٚ ثُووًر ػ٠ِ صـ٤٤ٌ ٝثهغ 

ّٜجّ ؽ٤ٔغ ثٌُلجءثس ٖٓ ثٌُٝثه إث٤ُّٞٔو٠ ك٢ ثُؼجُْ ثُؼٌد٢، ُيث ٣ؾخ 

قو٣و ثُذوثةَ ثُٔوٞٓز ُٔلٌهثس ٝٓ٘جٛؼ ث٤ُّٞٔو٠ ٝأٙقجح ثُنذٌر ٖٓ ثُٖذجح، ُض

ٌُٜٞٗج أّجُ ػ٘ٞٗز ث٠ُٔ٘ ث٤ُّٞٔو٢ ٝثُـ٘جة٢ ٝثٗؼٌجّٚ ػ٠ِ ثُْجفز ثُغوجك٤ز 

ٝثُٖ٘جٟ ث٩ٗضجؽ٢ ث٩ػ٢ٓ٬، كْٔجٛٔز ثُؼوٍٞ ث٧ًجه٤ٔ٣ز ٛٞ أّجُ ٛيث ثٌُٖٔع 

ز ثُي١ ٣وّٞ دٜٔٔز ٝل ثُٔؼِٞٓجس دأّج٤ُخ صض٘جّخ ٓغ هوًثس ثُطجُخ ثُضؼ٤ٔ٤ِ

ٝعوجكضٚ ث٤ُّٞٔو٤ز ثُقو٣غز، ٧ٕ ثُٞػ٢ ث٤ُّٞٔو٢ ك٢ ثُؼجُْ ثُؼٌد٢ ث٤ُّٞ ٓضأمٌ 

ًغ٤ٌثً ٓغ ثُؼجُْ ثُي١ ٣ضني ٖٓ ثُغوجكز ث٤ُّٞٔو٤ز ٓؼ٠ً٘ ُ٪ْٗج٤ٗز ٬ّٝٓز ٜٓ٘ؼ 

ثُق٤جر ّٝؼجهر ثُٔؾضٔغ. كجُِـز ث٤ُّٞٔو٤ز ُو٣ْٜ ٖٓ ًٌٝٝثس ثُضٌد٤ز ثُغوجك٤ز 

ٌثفَ ٓضووٓز، ٧ٕ ث٤ُّٞٔو٠ صنِن ٓؾضٔؼجً ك٤وًّٜج ثُلٌه ٖٓ ٟلُٞضٚ ٝفض٠ ٓ

يعىقاث أداء ) -ْٓجُٔجً ٝٓلٌٌثً، ُيث ٝٝغ ثُذجفظ ػ٘ٞثٕ دقغٚ دجٌَُٖ ث٥ص٢:

 (.انتعهيى انًىسيقي في انعانى انعربي

 

 أهًيت انبذث

٣ؼو ٛيث ثُذقظ ٖٓ ثُوًثّجس ثُٜٔٔز ٌُٞٗٚ ٣ض٘جٍٝ ف٤غ٤جس ث٧ِّ ثُل٣ٌٌز 

٩ْٗج٤ٗز ُذ٘جء ٓؾضٔغ ٓغوق ُو٣ٚ ٖٓ ثُٞػ٢ ث٤ُّٞٔو٤ز ٝأ٤ٔٛضٜج ك٢ ثُق٤جر ث

ثُق٢ْ ثصؾجٙ صٌثعٚ ٝك٘ٚ ًٝدطٜج دأ٤ٔٛز صو٣ًِ ثُطِذز كٖ ث٤ُّٞٔو٠ دجُطٌم 

ثُؾجهر ٝثُ٘ٔٞىؽ٤ز، ىُي ٖٓ م٬ٍ ٝٝغ ٓ٘جٛؼ ػ٤ِٔز فو٣غز صوضٌفٜج ُؾ٘ز 

 ٓضنٚٚز ٝٓقٌٔز.

 أهذاف انبذث

 -٣ٜوف ٛيث ثُذقظ ث٠ُ :

ثُضؼ٤ِْ ث٤ُّٞٔو٢ ك٢ ثُؼجُْ  ثٌُٖق ػٖ ثُٔؼٞهجس ثُض٢ صؼٞم ثهثء -1

 ثُؼٌد٢ .

 ٤ًل٤ز صؾجٍٝ ٛيٙ ثُٔؼٞهجس ٖٓ م٬ٍ ثُضؾجًح ثُٖجةؼز . -2
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 خهفيت َظريت -انفصم انثاَي 

 دور انًىسيقى في عذد يٍ انشىاهذ انتاريخيت

ُوو ٕٜو ثُلٖ ث٤ُّٞٔو٢ ٝثُـ٘جة٢ ٌٓثفَ ٓنضِلز ًٝغ٤ٌر ٖٓ ثُضطًٞ ػذٌ  

ثُضج٣ًل، ٝىُي ثػضٔجهثً ػ٠ِ ٝثهغ ثُق٤جر ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٤ُْج٤ّز ٝثُغوجك٤ز ثُض٢ ٌٓ 

دٜج ث٩ْٗجٕ ك٢ ٓنضِق صِي ثُٔقطجس ث٤َُ٘ٓز، كل٢ ثُؼٌٚ ٓج هذَ ثُؾج٢ِٛ صٌى 

ٝٗوٕٞجً ٝث٥س ٝٓ٘قٞصجس ُٝو٠ ٌّجٕ ثُؼٌثم ثُووٓجء ٗٚٞٙجً ْٓٔج٣ًز ٝآعجً 

أع٣ٌز صٔغَ ثُق٤جر ث٤ُّٞٔو٤ز ك٢ صِي ثٌُٔثفَ، ًجٗش م٤ٌ ػٕٞ ُِؼِٔجء 

ثُٔنض٤ٖٚ ُضقو٣و ٝٝٙق ثُلٖ ث٤ُّٞٔو٢ ك٢ ثُؼٌثم ثُوو٣ْ، ٖٝٓ ٛيٙ ثُٖٞثٛو، 

ًٌْر ٖٓ ُٞؿ فؾ١ٌ ٝؽو ك٢ ٓو٣٘ز )صِٞ(، ػ٤ِٜج ٗقش دجًٍ ُٖٜٔو ٣ٖضٌى ك٤ٚ 

ؿ ٢٘٤ٟ ٖٓ ٓو٣٘ز )إٔ٘ٞٗج( ٓٞؽٞه ك٢ ٓضقق ػجٍف ػ٠ِ ثٌُ٘جًٙ، ٝٝؽو ُٞ

ثُِٞكٌ ك٢ دج٣ًِ ٝٛٞ ػذجًر ػٖ ًؽَ ؽجُِ ٣ؼَف ػ٠ِ آُز ثُؾ٘ي ثُٞص٣ٌز، 

ًٔج ٣ٞؽو ك٢ ثُٔضقق ٗلْٚ مضْ أّطٞث٢ٗ ٣ؼٞه ُِِٔي ث٢ٖ٤ٌُ )٣ًًٌٞجَُٝ( ٗؤ 

ػ٤ِٚ ٖٜٓو ُؼجٍك٤ٖ ث٧ٍٝ ٣ؼَف ػ٠ِ ثُؼٞه ى١ ثُؼ٘ن ثُط٣َٞ، ٝثُغج٢ٗ ػ٠ِ آُز 

٠ْٔ ً٘جًر ٣و٣ٝز، ًٔج ٗؾو أ٤ٔٛز ث٤ُّٞٔو٠ ك٢ ثُؼٌثم ٝث٫ٛضٔجّ ْٓضط٤ِز ص

دج٤ُّٞٔو٤٤ٖ ٖٓ هذَ ثُِٔٞى، كوو ًٝه ك٢ ٗ٘ ْٓٔج١ً ٣وٍٞ: إٕ أٟذجء أفو 

ثُِٔٞى ث٤٤ٖ٤ٌُٖ ًجٗٞث ٣ووٕٓٞ ُٚ ثُضوج٣ًٌ ثُطذ٤ز ػٖ ثُقجُز ثُٚق٤ز ُذؼٜ 

قوه ك٢ ثُلضٌر ث٤ُّٞٔو٤٤ٖ ٝثُٔـ٤ٖ٘ ٝثُٔـ٤٘جس، أٓج ك٢ ثُؼٌٚ ث١ًٕٞ٥ ثُي١ ٣ض

م.ّ(، كضٞؽو ٓ٘قٞصز ؽوث٣ًٚ ٖٓ ث٥ُذْضٌ ػغٌ ػ٤ِٜج ك٢ هٌٚ  612 -2222)

م.ّ( ك٢ ٌٗٔٝه ٝٓٞؽٞهر  858 -883ثُِٔي ث١ًٕٞ٥ إًٓٞ ٗجٌٙ دجٍ ثُغج٢ٗ )

ك٢ ثُٔضقق ثُذ٣ٌطج٢ٗ ك٢ ُ٘وٕ صٔغَ ػجٍك٤ٖ ٣قِٕٔٞ آ٫صْٜ ػ٠ِ ؽ٘ذْٜ ث٣٧ٌْ، 

٣ٞغ آُضٚ ػ٠ِ ؽ٘ذٚ ث٣٧ٌْ ٢ٌُ ٣ؼَف ٝٗؼضوو إٕ ثُؼجٍف ك٢ ٛيٙ ثُؾوث٣ًز ًجٕ 

د٤وٙ ث٠٘ٔ٤ُ ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ثُٞهش ثُقجٌٝ ٥ُز ثٌُٔجٕ ٝثُؼٞه ٝثُؾٍٞر 

ٝؿ٤ٌٛج، ًٔج ٗؾو ك٢ ؽوث٣ًٚ أمٌٟ صؼٞه ُِِٔي ث١ًٕٞ٥ ّ٘قج٣ًخ ٖٓجًًز 

ع٬عز ػجٍك٤ٖ ػ٠ِ ثُوف ٝثٌُٔدغ ٝػجٍكز ٝثفور ػ٠ِ ثٌُّٞجس )ثُٚ٘ٞػ( ىثس 

ٙلجً ٖٓ ثُٔقجًد٤ٖ ث٤٣ًٕٞ٥ٖ ْٝٛ ك٢ فجُز ث٤ٌُْٔ  ثُٔوذٜ ثُط٣َٞ ٣ضووٕٓٞ

ٗقٞ ّجفز ثُ٘ـَثٍ .. ٣ذوٝ إٔ ّذخ ٝؽٞه أ٥س ٤ّٞٓو٤ز إ٣وجػ٤ز ٛٞ ٬ٓءٓضٜج 

٧ؽٞثء ثُقٌح ثُض٢ صقضجػ إ٠ُ ث٧ٙٞثس ثُوثكؼز ٝثُٖٔؾؼز ٌُكغ ٓؼ٣ٞ٘جس 

 ٝفٔجُ ثُؾ٘ٞه ُومُْٜٞ ّجفز ثُوضجٍ، ٬ٗٝفع ٖٓ ث٧عٌ إّٜجّ ثٌُٔأر ٓغ ثُلٌهز

ث٤ُّٞٔو٤ز ثٌُٔثكوز ُِؾ٤ٔ ك٢ ثُٔؼًٌز ٓٔج ٣وٍ ػ٠ِ هًٝٛج ثُذجًٍ ٝثُلؼجٍ ك٢ 

 ثُٔؾضٔغ.

 

 تاريخ بعض انًراكز انًىسيقيت 

إٕ ثُٞٝغ ثُي١ هوٓش ك٤ٚ ث٩ٕجًثس ث٠ُ ثُٔؼٌكز دلٖ ث٤ُّٞٔو٠ ٣ؤٌٕ 

ثُٜٔ٘ؾ٤ز ك٢ هًثّز ثُلٕ٘ٞ ٝثُؼِّٞ ك٢ صِي ثُؼًٚٞ، كإٔ ٓوثًُ ث٤ُّٞٔو٠ هو 

ٞع صو٣ًْٜج ك٢ ثُؼٌثم ٓغ ثَُٖٓ، كئ٠ُ ؽٞثً صو٣ًْٜج ك٢ ص٘ٞػش ًٔج ص٘
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ٓوًّز ثُٔؼذو أميس صوًُ ك٢ ٓوًّز ثُوٌٚ ث٢ٌُِٔ ُٝؼَ ٛيث هو فوط ك٢ 

م.ّ(، ثّض٘جهثً إ٠ُ دؼٜ ثٌُضجدجس  1852 -2122ثُؼٌٚ ث١ٌُْٓٞ ثُقو٣ظ )

 -2223ثُْٔٔج٣ًز، ًٔج صٞؽو ٝعجةن فلظش ُ٘ج ٖٓ ثُؼٌٚ ثُذجد٢ِ ثُوو٣ْ )

، ْٗضوٍ ػ٠ِ أ٤ٔٛز ثًضْجح ثُٔؼٌكز ثُـ٘جة٤ز ٝثُضٌد٤ز ث٤ُّٞٔو٤ز م.ّ( 1584

٧ّذجح ًدٔج ًجٗش ٓقوهر ٤ٓ٧ٌثس ثُوًٚٞ ث٤ٌُِٔز، كٖٔ د٤ٖ ثٌُّجةَ ثُٞنٔز 

ٌُّجةَ ثُٔقلٞظجس ث٤ٌُِٔز دٔج١ً مطجح ٖٓ ثُِٔي ِٕٔ أهثه ث٠ُ أد٘ٚ ٣وضٌؿ 

.. ٖٝٓ ثُٔؤًو  ث٤َِٗ ٢ً ٣ضؼِٖٔ ثُـ٘جء –إًّجٍ د٘جس ٣جٛوٕٝ إ٠ُ هٌٚ ٕٞدجٟ 

إٔ صج٣ًل ثُؼٌثم ٢ِٓء دجُٔجهر ث٤ُّٞٔو٤ز ثُض٢ ُْ صَٚ دجٌَُٖ ثُٔطِٞح دْذخ 

صأع٤ٌ ػٞثَٓ ثُضؼ٣ٌز ٝثٗوعجً ٓؼجُٜٔج،ًيُي أ٤ٔٛز ث٤ُّٞٔو٠ ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُؼٌثه٢ 

 ثُوو٣ْ.

 

 دور انًىسيقى وانغُاء في انعصر انجاههي

٤جر ٓٞطٌدز م.ّ(، ػجٓ ثُؼٌثم ف 538دؼو ّوٟٞ ٓو٣٘ز دجدَ ػجّ ) 

ّجهٛج ثُضوًٛٞ ث٤ُْج٢ّ ٝث٫هضٚجه١ ٝثُغوجك٢ دْذخ ثُ٘ـَثػجس ثُْٔضٌٔر ك٢ 

ٓور صج٣ًن٤ز ٤ّٔش )دجُؾج٤ِٛز(، ٝثُٔٔضور د٤ٖ ثُوٌٕ ث٧ٍٝ ٝثُْجهُ ث٬٤ُٔه١، 

٤ّٔٝش دجُؾج٤ِٛز دْذخ ؽَٜ ثُٔؾضٔغ آٗيثى صؼج٤ُْ ثُ٘ذ٢ ٓقٔو )ٗ(، أٓج ثُلٖ 

ٜٓٔجً ك٢ ثُق٤جر ث٫ؽضٔجػ٤ز، إى ًجٕ ّٞم ث٤ُّٞٔو٢ ٝثُـ٘جة٢ كوو ُؼخ هًٝثً 

ػٌجظ ٓ٘ذٌثً ُِٖؼٌثء ٝث٤ُّٞٔو٤٤ٖ ٫ّضؼٌثٛ إدوثػجصْٜ ُِٔ٘جكْز ك٤ٔج د٤ْٜ٘، ًٔج 

فَٚ ٤ّٞٓو٤ٞ ثُقؾجٍ ػ٠ِ ثُضوو٣ٌ ٝث٩ػؾجح ٖٓ هذَ ثُوًٚٞ ث٤ٌُِٔز 

ث٧مٌٟ، ًٝجٕ ثُؼٌثم ٫ ٣َثٍ هجهًثً ػ٠ِ ثُلنٌ دجُٔوٕ ثٌُذ٤ٌر ثَُٔهفٔز 

ٖ ٝث٥ًث٤٤ٖٓ ٝث٤ُٜٞه ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ثمضلجء ٓوٗٚ ثُذجد٤ِز ث٣ًٕٞ٥ز دجٌُِوث٤٤ٗ

ثُؼظ٤ٔز، ًٝجٕ دٚ هوً ًذ٤ٌ ٖٓ ثُغوجكز ثُْج٤ٓز ثُوو٣ٔز، كل٢ ثُوٌٕ ثُغجُظ 

ث٬٤ُٔه١ صقًٌٞث ٕٔج٫ً إ٠ُ ثُؾ٣ٌَر ثُؼٌثه٤ز ٝأهجٓٞث ك٢ ثُذ٬ه ثُْٔٔجر دؼٌثم 

و ٓو٣٘ضْٜ ث٠ُٝ٧ ٖٝٓ ثُق٤ٌر ثُؼٌح ؽجػ٤ِٖ ث٧ٗذجً ثُض٢ ٤ّٔش ثُق٤ٌر ك٤ٔج دؼ

أّضؼجً ثُقؾجٍ ؿ٘جء أًغٌ ك٤٘ز ٖٓ ثُ٘ٚخ ثُي١ ًجٕ ْٓضؼ٬ٔ فض٠ ىُي ثُٞهش 

٣ٝيًٌ ثُذجفظ ٓؾو١ ثُؼو٢ِ٤: )إٔ ثُـ٘جء ك٢ ٛيث ثُؼٌٚ ًجٕ ٓوضٌٚث ػ٠ِ 

ٓؾجُِ ثُِٔٞى ٝث٧ٌٓثء ٝك٢ ٗوٝثس ث٧هدجء ٝثُٖؼٌثء. ٝهو ُؼذش ثُٔـ٤٘جس 

ًٝث ًذ٤ٌث كٌٖ ٣ٖضًٌٖ ك٢ ثُـ٘جء ك٢ ٓ٘جّذجس )ثُو٤جٕ( ك٢ ٛيٙ ثُٔؾجُِ ه

ٓنضِلز ًٝجٕ ٝؽٞهٖٛ ك٢ د٤ٞس ثُضٌف ٝثُؼَ ٓظٌٜث ٖٓ ثُٔظجٌٛ ث٫ؽضٔجػ٤ز 

ثٌُثه٤ز(. ٣ٝيًٌ ١ٌ٘ٛ ؽًٞػ كجًٌٓ: )إٔ ثُٔؤًم٤ٖ ثُؼٌح ٣وػٕٞ دإٔ ثُقوثء 

أٍٝ ثُـ٘جء ٣ٌٝؽغ أِٙٚ إ٠ُ ٌٓٞ دٖ َٗثً دٖ ٓؼو، ٝظٌٜ ٖٓ ثُقوثء 

فّٞ ف٤ْٖ هو١ًٝ كٌأ٣ٚ: )إٕ ث٧ه٣جٕ ك٢ ثَُٖٓ ثُوو٣ْ ًجٗش ثُ٘ٚخ(.. أٓج ثٌُٔ

ػذجًر ػٖ ٟوُٞ ُٜج ٙلز ٣ًَٓز، كجُؼٌد٢ ثُي١ ٣ووُ آُٜضٚ ثُٔق٤ِز أٝ ًجٕ 

٣ضوٌح إ٤ُٜج دج٧ٗج٤ٕو ٝثُضٌص٤َ، ُٝيث كإٔ ث٩هػجء ثُوجةَ دإٔ ثُقوثء أَٙ ثُـ٘جء 

ؼذش ثُٔـ٤٘ز هًٝث ثُؼٌد٢ ٛٞ إهػجء ٫ ٣وّٞ ػ٠ِ أّجُ ثُؼِْ ٝثُٔؼٌكز(. ٝهو ُ
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ٜٓٔج ك٢ ثُق٤جر ث٤ُّٞٔو٤ز ك٢ ثُؼٌٚ ثُؾج٢ِٛ، ك٤يًٌ ثُوًضًٞ ٙذق٢ أًٗٞ 

٤ًٕو: )إٕ ْٗجء ثُوذجةَ ًٖ ٣ٖضًٌٖ ك٢ ؿ٘جء ٤ّٞٓٝو٠ ث٧ػ٤جه، ًٝيُي ك٢ 

ثٌُٔثع٢ ٝثُ٘ٞؿ ٝثٌُه٘(، ٝثّضنوٓش ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٥٫س ث٤ُّٞٔو٤ز ك٢ 

ثٌُٔدغ ٝثُٔٞصٌ ثُؾ٘ي ٝثُٔؼَكز ثُؼٌٚ ثُؾج٢ِٛ ٜٓ٘ج )ثُؼٞه ٝثُذٌد٠ ٝثُٚ٘ؼ ٝ

ٝثُ٘ج١(، ٝدؼٜ ث٥٫س ث٣٩وجػ٤ز )ثُطذَ ٝثُوف ٝثُٚ٘ٞػ ٝثُؾ٬ؽَ(، ٖٝٓ 

أّٔجء ث٤ُّٞٔو٤٤ٖ ٝثُٔـ٤ٖ٘ ك٢ ثُؼٌٚ ثُؾج٢ِٛ )ث٧ػ٠ٖ دٖ ٤ٕٓٔٞ دٖ ه٤ِ 

ّ صو٣ٌذج، ًجٕ ػجٍكج ُِٚ٘ؼ، ٝأدٖ ثُقجًط ًجٕ ٤ّٞٓو٤ج 628ٝثُٔضٞك٢ ّ٘ز 

ًصجٕ ٝث٤ّٜٔٔج ) ٣َِٛز ٝػل٤ٌر(، ٝٛٔج ٓـ٤٘ضجٕ ٖٓ دجًٍث، ٝؽٌثهصج ػجه ثُٖٜٔٞ

د٢٘ ؽو٣ِ، ٝأّ فجصْ ثُطجة٢ ًجٗش ٕجػٌر، ٝثُنْ٘جء ٕجػٌر ثٌُعجء ًجٗش صـ٢٘ 

دٔٚجفذز ث٤ُّٞٔو٠، ٝٛ٘و د٘ش ػضذز ًجٗش ٕجػٌر ٤ّٞٓٝو٤ز، ٝد٘ش ػلَر ًجٗش 

ّ 622ٓـ٤٘ز، ٣ٌٌٛٝر ٝم٤ِور ًٖ ٣ـ٤ٖ٘ ُذٌٖ دٖ ػٌٔٝ أفو إٌٔثف ثُق٤ٌر )

 ج(.  صو٣ٌذ

 

 دور انًىسيقى وانغُاء في فترة ظهىر اإلسالو      

٣ؼو ثُضقٍٞ ثُضج٣ًن٢ ٝثُل١ٌٌ ٝث٩ْٗج٢ٗ دؼو ظًٜٞ ث٬ّ٩ّ ّ٘ز  

ّ(، دجُؾ ث٤ٔٛ٧ز ؽٌثء ثُضقٍٞ ثُغوجك٢ ٝثُ٘ظٌر ثُٔنضِلز ػٔج ًجٗش ك٢ 612)

٤ٙؾ ثُْجدن ثصؾجٙ ثُلٖ ث٤ُّٞٔو٢ ٝثُـ٘جة٢، إى صْ صٞظ٤ق ث٧هثء ثُِق٢٘ دوٞثُخ ٝ

ه٤٘٣ز ؽو٣ور، أٜٛٔج ص٬ٝر ثُوٌإٓ ٝأهثء ث٧ىثٕ ٝثُض٤َِٜ ٝثُضِذ٤ز، ًٔج أمي ثُلٖ 

ث٤ُّٞٔو٠ ٝثُـ٘جة٢ ٌٓجٗج ك٢ ث٧ػ٤جه ثُؼجٓز ث٤ٓ٬ّ٩ز ٓغَ ث٧كٌثؿ ثُذجه٤ز ٤ُِّٞ 

ك٢ ػ٤و ث٧ٝق٠ ٝػ٤و ثُلطٌ ٣ّٝٞ ػجًٕٞثء ٝثُٔٞثُو ثُٔنضِلز ًٝيُي ك٢ 

ش أٗج٤ٕو ثُقؼ ًجُض٤َِٜ ٝثُضِذ٤ز ٝآ٫صٜج دؼو ث٧كٌثؿ ٝثُٔ٘جّذجس ث٧مٌٟ، ٝأد٤ق

إٔ ٌِٕش ُض٬ءّ ث٬ّ٩ّ ٝأؿج٢ٗ  ثُقٌح ثُض٢ صقظ ػ٠ِ فٌح ثٌُلجً ٝثُض٢ 

صذظ ثُٖؾجػز ٝصغ٤ٌ ثُق٤ٔز ٝثُـٞخ ػ٠ِ ثٌُلجً ٝثُض٢ ص٘ظْ إٔؼجًٛج ػ٠ِ 

٣ٌٟوز ثٌُؽَ، ٖٝٓ ثُٔذوػ٤ٖ ثُذج٣ًٍٖ ك٢ ٛيٙ ثُٔور، ٣يًٌ )كجًٌٓ( ٓؾٔٞػز 

دٖ ًدجؿ ( كٜٞ ٖٓ أؽَٔ ث٧ٙٞثس ٝفْجٕ دٖ عجدش ٣ٌ٤ٕٖٝ  ْٜٓ٘ )د٬ٍ

ٝػٌٔٝ دٖ أ٤ٓز ث١ٌُٔٞ ٝهو ًجٕ ػجٍف ػ٠ِ ثُوف ٝفَٔر دٖ ٣ض٤ْ ..  ُْٝ 

٣ضـ٤ٌ ثُطجدغ ثُؼجّ ك٢ ث٫ٗضوجٍ إ٠ُ ػٌٚ ثُنِلجء ثٌُثٕو٣ٖ ك٢ ٛيٙ ثُلضٌر ك٤يًٌ 

( ٝأصْغ )ٕٞه٢( إٔ ثُـ٘جء ُْ ٣ضْغ ك٢ ػٌٚ ثُن٤ِلز أدٞ دٌٌ ٝثُن٤ِلز ػٌٔ )

( إى ٛوأس ثُلضٞفجس ث٤ٓ٬ّ٩ز، أٓج ك٢ ػٌٚ ك٢ ػٜـو ثُن٤ِلز ػغٔجٕ )

( كوو صٞهلش فًٌز ث٤ُّٞٔو٠ ٝثُـ٘جء ه٬٤ِ ثُن٤ِلز ػ٢ِ دٖ أد٢ ٟجُخ )

٫ٖٗـجٍ ث٤ُِْٖٔٔ دجُقٌٝح.. د٤٘ٔج ٗؾو )كجًٌٓ( ٣٘ل٢ ٓج هجُٚ ٕٞه٢ دنٚٞٗ 

( ٕجػٌث، ًٝجٕ 661-656( ك٤وٍٞ: )ًجٕ ػ٢ِ ٗلْٚ )ػٌٚ ثُن٤ِلز ػ٢ِ )

أٍٝ م٤ِلز أٝل٠ فٔج٣ضٚ ثُقو٤و٤ز ػ٠ِ ثُلٕ٘ٞ ثُؾ٤ِٔز دْٔجفٚ هًثّز ثُؼِّٞ 

ٝثُٖؼٌ ٝث٤ُّٞٔو٠، ًٝجٕ أفٔو ث٤ُٚ٘ذ٢ ٖٓ ثٌُٞكز أٍٝ ٖٓ ٓجًُ ثُـ٘جء ك٢ 

أ٣جّ ثُنِلجء ثٌُثٕو٣ٖ ٝأٍٝ ٖٓ إٔضٌٜ دجٌُٞح ػ٠ِ ثُط٘ذًٞ ٝثُـ٘جء(، ٝهو 
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ٌ ػوه ٖٓ ث٤ُّٞٔو٤٤ٖ ثُٔذوػ٤ٖ أٓغجٍ ٣ِٟٞ ّٝجةخ مجعٌ ٝػَر ث٬٤ُٔء، إٔضٜ

ٝؿ٤ٌْٛ ًٝجٕ ٣ِٟٞ أٍٝ ٤ّٞٓوجً ظٌٜ ك٢ ث٬ّ٩ّ.. ٝدؼو ثٗضوجٍ ػجٙٔز 

 -661ثُن٬كز ٖٓ ثُٔو٣٘ز إ٠ُ هٖٓن ػ٘وٓج ثّضِْ ث٣ٞٓ٧ٕٞ ثُقٌْ ُِٔور )

وجك٤ز ٝثُل٤٘ز ّ(، كوو ٤ٛأ ٛيث ث٫ٗضوجٍ ظٌٝكج أكَٞ ُِضووّ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُغ052

ٝؽٞث ٓ٘جّذج ٫ٍهٛجً ثُق٤جر ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝث٫هضٚجه٣ز كوو فظ٢ ثُـ٘جء ك٢ ٍٓجٕ 

د٢٘ أ٤ٓز فظٞر ًذ٤ٌر ًجٕ ٖٓ ٓظجٌٛٛج أٜٗـْ ًجٗٞث ٣ؼووٕٝ ٓؾجُِ ث٧ٗــِ 

ٝثُطٌح ك٢ هًْٚٞٛ، كأّضوذَ ثدٖ ٣ٌّؼ ٝٓؼذو ك٢ هثً ثُن٬كز ث٣ٞٓ٧ز 

ٌٕٝكج ٝك٢ ىًٌ ٖٓ ؿ٠٘ ٖٓ مِلجء د٢٘  ثّضوذج٫ ٣لٞم ثّضوذجٍ ثُٖؼٌثء ثفضٌثٓج

أ٤ٓز ٣َ٤ًو دٖ ػذو ثُِٔي ٝث٤ُُٞو دٖ ٣َ٣و ٌٝٓٝثٕ دٖ ثُقٌْ، ٣ٝؼو ثُق١ٌ٤ أٍٝ 

ٖٓ أهمَ ٤َٓثٕ ثُْ٘جه إ٠ُ ثُؼٌثم ًٝجٕ ٣ـ٢٘ ثَُٜػ ٖٝٓ أدٌٍ ث٤ُّٞٔو٤٤ٖ 

ٝثُٔـ٤ٖ٘ ُِؼٌٚ ث١ٞٓ٧ ْٛ ثدٖ ْٓؾـ ٝأدٖ ّـ٣ٌؼ ٝأدٖ ٓقـٌٍ ٝثُـ٣ٌٜ 

٬ٓز ثُوِ ٝفذجدز ًيُي ث٧فٞٗ ٝثدٖ أد٢ ػض٤ن ٝأدٞ ٝٓؼذو ٝؽ٤ِٔز ّٝـ

ٓقؾٖ ٝػٌٔ دٖ أد٢ ًد٤غ ٝفجًط دٖ مجُو ثُٔن٢َٓٝ ّٝؼ٤ور ٝدِذِز ٝكٌٛز 

 . ًٝد٤قز ٝم٤ِور

ٌَٕٝ ثُؼٌٚ ثُؼذج٢ّ ظجٌٛر ف٤جر ؽو٣ور ػ٠ِ ًَ ثُْٔض٣ٞجس، إى 

ٝٝؼش ثُلٕ٘ٞ ٝث٧كٌجً ك٢ ٓووٓز إهثًر ثُق٤جر ٣ٝوْْ ٛيث ثُؼٌٚ إ٠ُ ع٬ط 

ّ(  845 -840ّ( ٝ)ػٌٚ ث٫ٗقطجٟ  840 -052ثفَ ٢ٛ )ثُؼٌٚ ثُيٛذ٢ ٌٓ

ّ(، ٝصٞؽو ك٢ ًَ ٓور ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ث٧فوثط  1258 -845ٝ)ػٌٚ ثُْوٟٞ 

ّ( صْ  062ثُضج٣ًن٤ز ثُٜٔٔز ٝأدٌٍٛج ٓج فوط ك٢ ثُؼٌٚ ثُيٛذ٢، كل٢ ػجّ )

ٝدٌٍ د٘جء ٓو٣٘ز دـوثه ًيُي صأ٤ِّ د٤ش ثُقٌٔز، ٝدٌٍ ػِٔجء ك٢ ٓنضِق ثُؼِّٞ 

أٌٜٓ ثُؼجٍك٤ٖ ٝث٤ُّٞٔو٤٤ٖ، ك٤يًٌ كجًٌٓ: )إٔ دـوثه ُْ صٚذـ ػجٙٔز 

ث٩ٓذٌث٣ًٟٞز ًٌَٝٓ ثُؼجُْ ثٌُٖه٢ كقْخ ٌُٖٝ ٟٖٓٞ ثُلٖ ٝث٧هح ٝثُؼِْ دَ 

ؽ٤ٔغ أٗٞثع ثُٖ٘جٟ ثُل١ٌٌ فض٠ دِـش ًٝػضٜج ٝكنجٓضٜج ٓذِؾ ثُنٌثكجس(، 

٢ ك٢ ٛيث ثُؼٌٚ ٖٓ ًٝضذش دـوثه أًٝع ٙلقجس صج٣ًل ث٤ُّٞٔو٠ ٝثُـ٘جء ثُؼٌد

ف٤ظ ثُضأ٤ُق ثُؼ٢ِٔ ثُ٘ظ١ٌ ٝثُؼ٢ِٔ ٝثُذقظ ث٤ٙ٧َ، كوو ٤ٕوس ك٤ٜج ثُٔوثًُ 

ٝثُٔؼجٛو ٝثُوًٚٞ ثُلنٔز ٝثٗضٌٖس هًٝ ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز ٝث٧هد٤ز ٝٙجًس دـوثه 

ٌٓجٗج ُِٔل٣ٌٌٖ ٝثُٔغول٤ٖ ٝثُٖؼٌثء ٖٓ ؽ٤ٔغ أٗقجء ثُؼجُْ ٝأٙذقش ًٌَٓث 

صٞع٤ن ٛيٙ ثُٔور ٖٓ هذَ ثُٔل٣ٌٌٖ دٌَٖ ؽ٤و كضووّ  دجًٍث ٦ُهثح ٝثُؼِّٞ، ًٔج صْ

إّقجم ث٢ُِٙٞٔ دٚلضٚ ث٤ُّٞٔو٢ ث٧ٍٝ ك٢ ػٌٚٙ ُٞٝغ ٝصقو٣و ثُؼِْ 

ثَُٜٔٔ ٓ٘ي ػٜو ٣ِٞٗ ثٌُجصخ ك٢ أ٣جّ ث٤٣ٞٓ٧ٖ ٝإٔ ثُن٤َِ دٖ أفٔو ثُلٌث٤ٛو١ 

ٝٛٞ ٖٓ إٌٜٔ ػِٔجء ػٌٚٙ أٍٝ ٖٓ ًضخ ثٌُّـجةَ ثُؼ٤ِٔز ك٢ ػـِْ ث٤ُّٞٔو٠ 

د٤ٚ )ثُ٘ـْ ٝث٣٩وجع(، ٝأْٛ ٖٓ ىُي ًِٚ ًّجةَ ثٌُ٘و١ ثًُٖٜٔٞر ًٔج ك٢ ًضج

ٝص٤َٔ ثُؼٌٚ ثُؼذج٢ّ دجفضٞجٕ ثُنِلجء ٌُؽجٍ ثُلٌٌ ٝثُلٖ ٝٓذوػ٤ٚ ٝٓؤه٣ٚ 

ٝىُي ٖٝٔ فٔجّْٜ ثُٖو٣و ٌُكغ ْٓضٟٞ ٌٓجٗز ًٌَٓ فٌْ هُٝضْٜ ًٝجٕ د٤ٖ 

ثُٔؼضْٚ ثُنِلجء ثُٖجػٌ ٝثُِٔقٖ ٝػجٍف ثُؼٞه ٛجًٕٝ ث٤ٌُٕو ٝثُٔإٔٓٞ ٝ
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ٝثُٞثعن ًٝجٗش ٓؾجُْْٜ ِٓضو٠ ٌُٝثه ثُلٌٌ ٝثُؼِْ ٝث٥هثح ٝثُلٖ.. ٤ٞ٣ٝق أدٖ 

ثُطقجٕ ٖٓٔ ؿ٘ٞث ٖٓ ثُنِلجء )ث٤ٓ٧ٖ ٝثُٔإٔٓٞ ٝثُٔضًَٞ ٝثُٔؼضٞو ٝإدٌث٤ْٛ 

دٖ ثُٜٔو١، ٖٝٓ د٘جس ثُنِلجء :ػ٤ِز د٘ش ثُٜٔو١ ٝأّ أد٤ٜج د٘ش ث٤ٌُٕو ٝفٔور 

٠ِ٤ُٝ د٘ش ػ٢ِ دٖ ثُٜٔو١ ٝكجٟٔز د٘ش ػذو د٘ش ث٤ٌُٕو ٝأّ ػذو هللا د٘ش ػ٢ِ 

هللا دٖ ٠ّٞٓ(.. كِٞٙش ث٤ُّٞٔو٠ ك٢ ثُؼٌٚ ثُيٛذ٢ إ٠ُ ىًٝصٜج إى ٓجًُ 

ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُٔـ٤ٖ٘ ٝثُؼجٍك٤ٖ أٓغجٍ ٍٍَُ  ٝأدٖ ؽجٓغ ٝ إدٌث٤ْٛ ث٢ُِٙٞٔ 

ٝأّقن ث٢ُِٙٞٔ ٝإدٌث٤ْٛ دٖ ثُٜٔو١ ٣ًٍٝجح ٝٓنجًم ٝػ٤ِز د٘ش ثُٜٔو١ 

ثُلجًثد٢ ٝثدٖ ٤ّ٘ج ٝؿ٤ٌْٛ.. ًٔج صووٓش ث٤ُّٞٔو٠ ثُؼٌد٤ز ٝثٌُ٘و١ ٝهٗج٤ٌٗ ٝ

ك٢ دـوثه ك٢ ثُؼٌٚ ثُيٛذ٢ دلؼَ ثُٜوٝء ث٤ُْج٢ّ ٝثُغٌٝر ثُٚ٘جػ٤ز ٤ّٝجهر 

ثُغوجكز ثُؼ٤ِٔز ث٩ؿ٣ٌو٤ز دؼو صأ٤ِّ د٤ش ثُقٌٔز ثُي١ ػو ٗوطز إٕؼجع ك١ٌٌ 

ك٢ ػٌٚ ٝدوث٣ز ثفضٌجى عوجك٢ ٓغ ثُؼِّٞ ٝثُلٕ٘ٞ ٝث٥هثح ث٧ؽ٘ذ٤ز.. أٓج 

ث٧ٗقطجٟ ك٢ٜ ٌٓفِز ثٗضوجٍ ّجهٛج ثُضوًٛٞ ث٤ُْج٢ّ ك٢ ص٘ظ٤ْ ثُق٤جر كٌجٕ 

( أٍٝ مِلجء ٛيث ثُؼٌٚ ٝٓغ ٝؽٞه ثُنَِ ث٤ُْج٢ّ إ٫ ثٕ 861-840ثُٔضًَٞ )

ثُـ٘جء ٓج ٣َثٍ ْٓضٌٔث ُْٝ ٣ظٌٜ ٖٓ ٣ٔ٘غ ٓٔجًّز ث٤ُّٞٔو٠ ٧ٕ ثُن٤ِلز ًجٕ 

٢ ٛيٙ ثُٔور ػٌٔٝ دٖ دأٗز ٝأفٔو ٓض٤ٔج ديُي ٖٝٓ أدٌٍ ث٤ُّٞٔو٤٤ٖ ٝثُٔـ٤ٖ٘ ك

دٖ ٙوكز ٝد٘جٕ دٖ ػٌٔٝ ٝأدٞ ػ٢ِ ثُقْٖ ثُْٔـوٝٙ ٝػذو هللا دٖ أد٢ ثُؼ٬ء 

ٝػٌٔٝ ث٤ُٔوث٢ٗ ٝثدٖ ثُوٚجً ٝؽقظز ثُذ٢ٌٌٓ ٝٓقذٞدز ٝك٣ٌور ٝهٌٔ.. أٓج 

ػٌٚ ثُْوٟٞ ك٢ٜ ثُٔور ث٧م٤ٌر ُِؼٌٚ ثُؼذج٢ّ كٚجًس ثُن٬كز ٣ٌّؼز 

ث١ًٞٓ٫ ثُي١ ٕٜو ّوٟٞ دـوثه ػ٠ِ ٣و ثُٔـٍٞ  ثُنطٞثس ٗقٞ ث٤ٜٗ٫جً ًٝجٕ

ٜٓضٔج دضو٣ٖٝ ث٩ُقجٕ ٝث٣٩وجػجس ٖٓ م٬ٍ ه٤جّجس ك٤٘ز ثّضؼَٔ ك٤ٜج ثُقٌٝف 

ث٧دؾو٣ز ٝث٧ًهجّ ثُؼٌد٤ز ٝثًضْذش ٛيٙ ثٌُٔفِز ص٤ْٔضٜج ٖٓ ٓوجًٗضٜج دٔج 

 ِٝٙش إ٤ُٚ ثُوُٝز ثُؼذج٤ّز ك٢ ثُؼٌٚ ثُْجدن.

 

 انفصم انثانث

 ًيت انًىسيقيت في انعانى انعربيانًعىقاث انتعهي
صؼضذٌ ثُؼ٤ِٔز ثُضو٤ْ٣ًز ٖٓ أْٛ ٝأمطٌ ثُٞظجةق، ٌُٜٞٗج ثُٜٔ٘ز 

ثٌُّجة٤ِز ثُض٢ صذظ ٝصـ٤ٌ ٓلج٤ْٛ ديًٝ ثُٔؾضٔغ ٗقٞ أٛوثف ٓقوهر ٝمِن 

ٓٞثٙلجس ثُٖ٘أر ثُٚق٤قز ٧كٌجً إْٗج٤ٗز صٞه٢ ٗلْٜج أ٫ٝ ٖٓ ث٫ٗقوثً ٗقٞ 

ثُٔؾضٔغ موٓز ٙجُقز صقش م٤ٔز ثُضؼج٤ُْ  ٓ٘جكي ؿ٤ٌ ٌٖٓٝػز، ٝعج٤ٗج صنوّ

 ث٤ٓ٬ّ٩ز ٝث٧ػٌثف ث٫ؽضٔجػ٤ز ك٢ ًَ ثُٔؾج٫س ثُؼ٤ِٔز ٝث٩ْٗج٤ٗز.

إٔ ٛيٙ ثُٞظ٤لز ثُٔووّز صؼضٔو ػ٠ِ ٓٞثٙلجس ٙق٤ز، أٜٛٔج ثُٔٞٛذز 

ثٌُدج٤ٗز ثُض٢ ص٘ؾخ ث٩ْٗجٕ ثُو٤جه١ ثُي١ ٣ِٚـ ٌُِغ٤ٌ ٖٓ ثُٜٔجّ ث٩هث٣ًز 

ثٌُثةور ٜٝٓ٘ج ثُقٌكز ثُضو٤ْ٣ًز، ٧ٕ ثُٔوًُ ثُ٘جؽـ ٫ صٚ٘ؼٚ ثُٔ٘جٛؼ، صْجػوٙ 

ٌٝػ د٘ضجةؼ إ٣ؾجد٤ز، كذوٕٝ ػ٠ِ صو٣ٞضٚ ٝثمض٤جً أكِٜٞج ٫ّضغٔجًٛج ٝصطذ٤وٜج ُِن
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ثُٔٞٛذز ٫ ٣ِٚـ ثُلٌه إٔ ٣ٌٕٞ ٓوًّج فض٠ ُٞ ْٛٞ ًَ ٓ٘جٛؼ أٍٙٞ 

 ثُضو٣ًِ.

صؼضذٌ ثُٞٓٞز ث٠ُٝ٧ ثُض٢ ؽؼِش ث٩ْٗجٕ ٣ضٔؼٖ د٘ظٌر ص٤ًٌذ٤ز صْضقن 

إٕ صومَ ٓ٘جٛؼ ثُ٘ظ٣ٌجس ثُؾو٣ور ٢ٛ ٗظٌصٚ إ٠ُ ثُلِي ٝػٔن ثُْٔجء ٝثُضٔؼٖ 

أػٔجم ثُذقٌ ًيُي هًثّز ثُق٤جر ثُ٘ذجص٤ز  ك٢ فًٌز ثٌُٞثًخ ٝثُـٞٗ إ٠ُ

ٝثُق٤جر ثُق٤ٞث٤ٗز ٝثُضٞج٣ًِ.. ثُل. ٌٝٛيث ٙجً ث٩ْٗجٕ ٣ض٘جكِ ك٤ٔج دؼو ػج٤ُٔج 

ك٢ ص٘ظ٤ْ ثُؼو٣و ٖٓ ث٧ّج٤ُخ ثُضو٤ْ٣ًز ك٢ ث٤ُّٞٔو٠ ٝؿ٤ٌ ث٤ُّٞٔو٠ ٤ًٝل٤ز 

٣ّٞ إ٣ٚجٍ ثُٔجهر إ٠ُ ثُٔضؼِْ ٝٓضجدؼز ثُطٌم ثُضو٤ْ٣ًز ثُض٢ صضطًٞ ٣ٞٓج دؼو 

 فْخ ٓضـ٤ٌثس ثُق٤جر.

ُٞ أؽ٣ٌ٘ج كقٚج هه٤وج ُِؼ٤ِٔز ثُضو٤ْ٣ًز هثمَ ث٤ٌُِجس ٝثُٔؼجٛو ث٤ُّٞٔو٤ز 

ك٢ ثُؼجُْ ثُؼٌد٢ ث٤ُّٞ ّ٘ؾو ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُضو٤٤ْ٣ًٖ ْٛ ؿ٤ٌ ٓؤ٤ِٖٛ ػ٠ِ 

مٞٛ ٛيٙ ثُٜٔ٘ز ٌُْٜٞٗ ٫ ٣ٌِٕٔٞ ث٤ُِّٞز ثُغوجك٤ز ٝثٌُلجءر ثُض٢ صْجػوْٛ ػ٠ِ 

٘جّذز ٖٓ ثُٚق ٤ُْجٛٔٞث كؼ٤ِج ٓغ ثُٞثهغ ثُق٤جص٢ ثُؾو٣و، إمٌثػ ثُ٘ضجةؼ ثُٔ

ك٣ٌٌج ٝإدوثػ٤ج ٝصذو٣َ ثُؾَٜ دجُؼِْ ٝثُلٌثؽ دجُٔجهر ثُؼ٤ِٔز ث٤ٌُٙ٘ز. ٧ٕ أْٛ 

ٓٞثٙلجس ثُٔوًُ ثُؾ٤و ٛٞ ثُووًر ػ٠ِ ص٤َٙٞ ثُٜٔ٘ؼ ُِطجُخ ٝث٤ُْطٌر ػ٠ِ 

ز ٝثُٔضَٗز ٝثٌُٔٗز ثُٚق ٝٓقجًجصٚ إ٣قجة٤ج ُضغذ٤ش ثُٔجهر، ٝصٞكٌ ثُٖن٤ٚز ثُغجدض

ٓغ ؽ٤ٔغ ػ٤٘جس ثُٚق ٤ًِّٞٝجصْٜ ثُٔضذج٣٘ز صقش ٓنضِق ثُظٌٝف ثُٔضٞهؼز 

 ٝثُـ٤ٌ ٓضٞهؼز ٖٓ ٛيث ثُقوَ ثُضؼ٢ٔ٤ِ.

إٔ ثُؼ٤ِٔز ثُضو٤ْ٣ًز ك٢ ث٤ُّٞٔو٠ ٫ صنضِق ػٖ ثُوٞثػو ثُؼجٓز ك٢ 

ثُٔ٘جٛؼ ثُضو٤ْ٣ًز ث٤ُّٞٔو٤ز ثُ٘ظ٣ٌز ثُض٢ صَٖٔ: )ثُ٘ظ٣ٌجس، ثُُٚٞل٤ؼ، 

ج٣ًل دٔنضِق ػًٚٞٙ، ثُضق٤َِ ث٧ع٣ٌٍُٞٓٞ٘ٞٞؽ٢، ثُٜج٢ًٗٞٓ، ثُض

ٝؿ٤ٌٛج(، ًِٜج صقَٔ …ثٌُٞٗضٌثدٞٗش، ثُلًٌِِٞ، ػِْ ث٫٥س، ػِْ ثُلًّٞ 

ص٬ِْْ صج٣ًن٤ج ك٢ ثُٞٙق ٝثُٔؼِٞٓجس صنضِق دقْخ ٌٓثفَ ثُؼًٚٞ، ٝٛيٙ 

 ثُٔ٘جٛؼ صض٘جٍٝ ثُؾجٗخ ث٤ُّٞٔو٢ ثُـٌد٢ ٝثُؼٌد٢ ثُـ٘جة٢ ٝث٢ُ٥، ثُلٌه١

ٝثُؾٔجػ٢، ٝٗوٚو دٔج صووّ إٔ ٛ٘جى ٓ٘جٛؼ ٌٓغلز ٝٓ٘ضظٔز ٓقُٔٞز ٖٓ هذَ 

ث٧ّضجى دؾو٣ز ٝفخ ثُٜٔ٘ز ٝثُ٘ظٌ ُِط٬ح ًقوَ ٣٘ضظٌ عٔجًٙ، أٓج ك٢ ثُٞهش 

ثُقجٌٝ كوو صـ٤ٌس ثُٔلج٤ْٛ ٝٙجًس ثُقِوز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ؽ٤ٔغ ثُٔؾج٫س 

ؾز ٓلٌهثس ٓؤْز ػ٠ِ ٝؼ٤لز ثُ٘ضجةؼ، ٧ٕ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٔغج٤ُز ٢ٛ دٌٓ

ٍٖٓ ٢ٛٝ ٗضجػ صؾجًح ًغ٤ٌر ٖٓ هذَ ٓنض٤ٖٚ ٍُِٞٙٞ ث٠ُ أكَٞ ثُطٌم 

ثُض٢ صنوّ ثُؼ٤ِٔز ثُضو٤ْ٣ًز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثػضٔجهث ػ٠ِ ٗٞع )ثُذ٤تز ٝثُؼٌٔ ٝثُقجُز 

ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُ٘ل٤ْز ٝػٞثَٓ ًغ٤ٌر(، ٝصنضِق ٛيٙ ثُطٌم فْخ ثُٔجهر 

جدٚ ك٢ ًَ ثُؼجُْ ٖٓ ف٤ظ ثٌَُٖ ٝثٌُٔفِز ٝثُٞثهغ ثُق٤جص٢، ٌُٜ٘ج صضٖ

ٝثُنطٞثس ثُؼجٓز ُٔج صؼضٔوٛج ٝٝثؽذجس ثُٔوًُ ثُضق٣ٌ٤ٞز، دجمض٬ف صِي 

ثُٔقلَثس ٝٗٞػ٤ز ثُٔٞثه ثُٔضٞكٌر ٖٓ هجػجس ٝٓ٘جك ٙق٢ ٖٝٓ آ٫س ٤ّٞٓو٤ز 
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ىثس ًلجءر ػج٤ُز صِي ثُٔجهر ثًٌَُٔر ُٚ٘جػز ٓ٘ظٞٓز ك٣ٌٌز ْٓضؼور ُِضووّ ػ٤ِٔج 

 ؾضٔغ موٓز ْٓضوذ٤ِز فو٤و٤ز .ٝعوجك٤ج كضنوّ ثُٔ

ٝثُؾجٗخ ث٥مٌ ثُي١ ٣ؼضذٌ ٖٓ أْٛ ثُؾٞثٗخ ثُضط٣ٌ٣ٞز، ثُضو٣ًِ ثُؼ٢ِٔ 

٣ٝؼو ٖٝٔ ثُٔٞثه ثُٜٔ٘ؾ٤ز ثُضج٤ُز )ث٥ُز ثُؼ٤ِٔز ثُلٌه٣ز، ث٥ُز ثُغج٣ٞٗز، ٓذجها 

ٝؿ٤ٌٛج( ك٢ٜ صؼضٔو ػ٠ِ … ثُو٤جهر، ث٧هثء ثُؾٔجػ٢، صٌد٤ز ثُٚٞس ٝثُْٔغ 

ٙلجس ثُض٢ ىًٌٗجٛج ّجدوج ك٬ًٞ ػٖ ٓؤ٬ٛس أمٌٟ أهثة٤ز ٓوًُ ٣قَٔ ثُٔٞث

صن٤ٚٚز ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓضٌٖٔ ك٢ ٛيث ثُؾجٗخ إىث ًجٕ ك٢ ث٧هثء ث٢ُ٥ أٝ ثًٌُٞثٍ 

أٝ ثُُٚٞل٤ؼ ..ٝؿ٤ٌٛج، ٧ٕ ٛيٙ ثُٔٞثه ثُؼ٤ِٔز ك٢ ثُـجُخ صوًُ دٌَٖ كٌه١ 

٤ُِٝ ؽٔجػ٢، ٝفض٠ إٕ ًجٕ ؽَء ٜٓ٘ج ٣وًُ ؽٔجػ٢ ك٤ٌٕٞ دؼوه ه٤َِ ٖٓ 

 ثُطِذز، ٢ً ٣أمي ًَ كٌه ف٤َ ًذ٤ٌ ٖٓ ثُٞهش ُِضؼِْ ثُؾجه .

ٝٓٔج صؾوً ث٫ٕجًر ث٤ُٚ إٔ ثُٔضـ٤ٌثس ثُق٤جص٤ز ثُِْذ٤ز ك٢ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ 

ٝثُظٌٝف ثُض٢ صؼ٤ٖٜج ثُٔؾضٔؼجس، ٝهِز ًلجءر ثُوثةٌر ثُضؼ٤ٔ٤ِز )ث٧ّضجى، 

ُ٘ل٢ْ، ٝؿ٤ٌٛج( صؼ٤ٔ ٓظٌٜثً ٖٓ ٓظجٌٛ ثُٞـ٠ ث….ثُطجُخ، ثُٜٔ٘ؼ، ث٩هثًر

ٝثُٔؤعٌثس ثُٔضؼوهر، ٓٔج ٣ؼٌِ ىُي ػ٠ِ ثُؼطجء ك٢ ًَ ػ٘جٌٙ ثُقِوز 

ثُضؼ٤ٔ٤ِز ث٤ُّٞٔو٤ز ك٘ؾوٛج ٓضٌِتز ًغ٤ٌث، ٤ّٝ٘ؼٌِ ىُي ثُضٌَٛ ػ٠ِ ثُقًٌز 

ث٤ُّٞٔو٤ز ك٢ ػّٔٞ ثُؼجُْ ثُؼٌد٢، ٝٛٞ مطٌ ٫ ٣نضِق ػٖ أ١ ؿَٝ ٓضإٔ دجًه 

ًٛج ثُٔوذُٞز، ٝٛيث ٓج ث٧ػٚجح ٛوكٚ ٓقٞ عوجكز أٓز ػ٣ٌوز دٔؼج٤ٜٗج ٝٙٞ

صٚذٞ إ٤ُٚ ث٤ُْجّجس ثُٔـٌٝز ثُوم٤ِز ثُض٢ صٜوف ُضو٤ٌٓ ٛيٙ ثُذِوثٕ عوجك٤ج 

 ٤ًِّٞٝج.

 

 دور انعقم في انعًهيت انتعهيًيت انًىسيقيت 

إٕ ٓ٘ظٞٓز ثُؼوَ ثُذ١ٌٖ ػذجًر ػٖ ٓ٘ؾْ ٖٓ ثُطجهز ثُٜجةِز ٝثُض٢ صؼجهٍ 

ٔوجًٗز د٤ٖ ٛيٙ ثُٔ٘ظٞٓز هٞر دًٌجٕ ٛجها صقش هٌٖر ث٧ًٛ ٓغ كجًم ٝؽٚ ثُ

ٝٝظجةلٜج ثُق٤جص٤ز ٝىُي ثُؾق٤ْ ثُٔوٌٓ، كئىث ص٠ٖ٘ ػوه آمٌ ٖٓ ثُن٣٬ج ك٢ 

ثُوٓجؽ، صٚذـ  ٓوثًً٘ج ثُؼو٤ِز مجًهز ىُي ثُٞثهغ أ٩ػؾج١ٍ ٝؽذٌٝس ىُي 

ثُٖ٘جٟ ثُي١ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣لؼَ ٓج ٛٞ ْٓضق٤َ، ٛيث ٓج ثمذٌٗج ػ٘ٚ ثُْجدوٕٞ 

ُوٓجؿ٤ز ٝثُٔنضٕٚٞ ك٢ ٛيٙ ثُوثةٌر ثُضل٣ٌ٤ٌز ٝث٬ُفوٕٞ ٖٓ مذٌثء ثُؾٌثفز ث

 ثُٜٔٔز .

إٕ ٓؤعٌثس ثُْطـ ثُنجًؽ٢ ػ٠ِ صِي ثُٔ٘ظٞٓز ٓض٘ٞػز ثُٔ٘جٛؼ ٝصْجػو 

ػ٠ِ إ٣وجظ ػوه ٖٓ ثُن٣٬ج ثُ٘جةٔز، ٖٝٓ ٛيٙ ثُضأع٤ٌثس: )ثُٔؼجٗجس، ثُؾٞع، 

ث٧ُْ، ثُقجؽز، ثُلوٌ.. ٝؿ٤ٌٛج(، ٢ٛ ٓقلَثس كط٣ٌز ؿ٤ٌ ٓقْٞدز ٝكن 

ؾ٤ز ُْٔجػور ٛيٙ ثُٔ٘ظٞٓز، ٝإىث ثّضيًٌٗج ث٧ّٔجء ثُذٌثهز ٖٓ ػِٔجء ث٬ُٜٓ٘

ٝٓل٣ٌٌٖ ٝٓ٘ظ٣ٌٖ ك٢ أ١ ٍٓجٕ ّ٘ؾو أؿِذْٜ ٖٓ ثُلوٌثء. ٣ٌٝٔ٘٘ج ْٓجػور ٛيث 

ثُؾٜجٍ دوٕٝ إهمجٍ ؽٌثف٢ ٫ ٣وجٛ صِي ثًٌُجةو ثُٔوٝٗز ػ٠ِ فْجح ّٗٞ د٬ 

ػ ٕٓٞٔٞ دط٢ء، ػَٔ، دط٣ٌوز ِّٜز ٫ صقضجػ ّٟٞ ثُؾو٣ز ٝثُو٘جػز ك٢ ٗضج
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كج٤ُّٞٔو٠ ٝثفور ٖٓ أْٛ ثُطٌم ثُض٢ صِؼخ هًٝث ٜٓٔج ك٢ صـ٤٤ٌ ٝثهغ ػَٔ ٛيٙ 

ثُٔ٘ظٞٓز ٟٝذ٤ؼضٜج ٝىُي دجّضؼٔجٍ ٗٞػج مجٙج ٖٓ ث٤ُّٞٔو٠ صْجػو ك٢ هًٝ 

ثُٔٞؽٚ ثُؾٌثؿ ثُي١ ٣نضٌم هِخ ىُي ثُ٘ظجّ ثُؾذجً ك٢ إ٣وجظ دؼٜ صِي ثُن٣٬ج 

ز ٝص٤ّٞغ ٗظجّ ٖٗجٟٜج، أٓج ٗٞع ث٤ُّٞٔو٠، ثٌُُْٞز ُضومَ ك٢ ثُوًٝر ثُضل٣ٌ٤ٌ

كوو صٌٕٞ د٬ ٤ِٓٞه٣ز، ػوه ٖٓ ث٧ٙٞثس ثُٔذؼغٌر ُضؤه١ هًٝ ثُٔقجًجر ث٣ٌَُٓز 

ثُٚٞص٤ز، أٝ ثّضنوثّ مج٤ٙز ث٬ٍُٞ ثُو٣٘ج٤ٌ٤ٓز، أٝ ث٧ٙٞثس ثُضؼوه٣ز، 

 ٌٟٝفٜج دوًثّز صؾ٣ٌذ٤ز ػ٤ِٔز. 

 يًيتدور انقُىاث انفضائيت في تأخر ًَى انعًهيت انتعه

صِؼخ ثُو٘ٞثس ثُلٞجة٤ز هًٝثً ًذ٤ٌثً ٝكؼجٍ ك٢ صـ٤٤ٌ ٓلج٤ْٛ ًذ٤ٌر هثمَ 

ثُٔؾضٔؼجس ٖٓ ف٤ظ ثُيٝم ثُؼجّ ٝثُغوجكز ٝثُٔٞه٬٣س ٌّٝػز ث٣٩وجع، ٝك٢ 

فو٤وز ث٧ٌٓ صـ٤ٌس ٗظٌر ثُٔؾضٔغ ك٢ ث٥ٝٗز ث٧م٤ٌر ٤ُِّٞٔو٢ دْذخ ثُطٌؿ 

ثُض٢ صٜوف ُضن٣ٌخ ٝصٜو٣ْ ثُـ٘جة٢ ثُضؾج١ً ثُٔضو٢ٗ ٖٓ هذَ ػوه ٖٓ ثُو٘ٞثس 

 ثُقٞجًثس ٝثُغوجكجس ث٤ٙ٧ِز.

ٝهو ثمضِلش ثُغوجكجس د٤ٖ ػٌٚ ٝآمٌ ٖٓ ف٤ظ ثُقجؽز ٝصِذ٤ز ْٓضقوعجس 

ٝٓ٘ج٤ٟن ثٌُثفز ُ٪ْٗجٕ ثُض٢ صوَِ ثُٞـٟٞجس ٖٓ فُٞٚ ثٓضوثهث ُيُي ث٩ْٗجٕ 

ثُوو٣ْ ثُي١ ًجٕ ٣نل٢ ػًٞصٚ د٣ًٞوجس ث٧ٕؾجً.. أٓج ك٢ ػًٚٞٗج ٛيٙ ٗؾو 

قٍٞ ك٢ ٓؾَٔ ه٘ٞثس ثُق٤جر كٌَ ٢ٕء ٙجً صقش صِذ٤ز ث٧ٌٓ.. ٝدؼوٛج ثُض

ٙجًس هذجةِ٘ج صضذج٠ٛ د٤ٌِٖجس ثُق٤جر.. ٗٞع ؽٜجٍ ثُٔٞدج٣َ ٝٗٞع ث٤ُْجًر 

ٝٓٞه٬٣س ث٬ُٔدِ ٝؿ٤ٌٛج.. ًَ ٛيث ٤٣ٌْ ػ٤ِٔز ثُضذوٍ ثُل١ٌٌ ٝثُغوجك٢ 

ثُقٞجًر ٝدضقٍٞ ٗظٌر ث٩ْٗجٕ ُِٔجهر ث٤ُّٞٔو٤ز ٌُٜٞٗج ؽَء ٖٓ ٓضذو٫س 

ٝٙجً ثُِٔقٖ ٝثُٔطٌح ٝثُٖجػٌ ٣ضٔج٠ٕ ٓغ ىٝم ٛيث ث٩ْٗجٕ ثُٔضقٍٞ .. 

ك٘ؾو ثمض٬كجً ًذ٤ٌثً د٤ٖ صِي ث٧ػٔجٍ ثُوو٣ٔز ثُض٢ صضٔضغ دٌثةقز ٟٝؼْ مجٗ ، 

صٌجه صٌٕٞ ٫ٙوز ك٢ ث٧ىٛجٕ ٫ ص٠ْ٘.. د٤٘ٔج ٗؾو ث٧ػٔجٍ ثُقو٣غز ٝثٌُغ٤ٌر ، 

ثُلٖ ٝث٩دوثع ٝث٫فضٖجّ .. كأٙقجدٜج ه٤ٌٚر ثُؼٌٔ ٌُٜٞٗج مج٤ُز ٖٓ ٓوٞٓجس 

ٗٞع ٝثفو ٫ ٣وٌأ ٫ٝ ٣ٌضخ .. ٫ ٣نضِلٕٞ ػٖ ىُي ث٩ْٗجٕ ثُي١ ٣ٌْٖ د٤ٖ 

ثٌُٜٞف ٣ِٝٔي ث٫ٗضٌٗش ٣ٌُِجء ثٗٚ ْٓضٔضغ دجُٔضًٌٌ دج٣٩وجع ثُي١ ٣طلب ًًٞه 

ؽْوٙ ثُْٔضذٌه .. ث٩ْٗجٕ ث٤ٙ٧َ ٣ضلٖ٘ دجُذوجء ثَُٔٔٝػ دج٩دوثع ٝٛيٙ ٙلز 

 ٓز. ثُو٣ٔٞ

عْ إٕ ثُِقٖ ثُوو٣ْ ٣ذو٠ أهوّ ٖٓ ِٓق٘ٞ ثُقجٕ ث٤ُّٞ ٌُٞٗٚ ٓقجى دؼٔن 

ث٩فْجُ ٝثُٚوم ٝث٧هثء ُْٝ ٣ٌٖ هًٝ ثٌُٔأر ؿطجء ُلَٖ ثُِقٖ ك٨ٔ٤ٗٚ 

أؽْجهث ػج٣ًز ٤ُضقٍٞ ثُٚٞس د٬ ٓؼ٠٘ ٝصأمي ثًُٚٞر هًٝث ك٢ ثّضوذجٍ ثُؼَٔ 

تج أٗذَ ٖٓ ىُي ثُؼ٘ٞثٕ، ثُل٢٘ ٗؾجفج ٓؤهضج ٖٓ هٕٝ ثفضٖجّ .. ًجٗش ثٌُٔأر ٤ٕ

ًجة٘ج ؽ٬٤ٔ ٣ْضقن ثُضـٍَ دٚ دأهح ٝثفضٌثّ ٝٛيث ٓج صؼٌْٚ ثًُٚٞر ٝثُٚٞس 

ٝثٌُِٔز ٣ٌٟٝوز ث٧هثء ك٢ ثُْجدن .. ٟذؼج ٛيث ٫ ٣٘طذن ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُل٘ج٤ٖٗ ك٢ 

ثُٞهش ثُقجٌٝ كٜ٘جى ٖٓ ثُل٘ج٤ٖٗ ٣ِؾإٔٝ ث٠ُ أِّٞح ىُي ثُٜ٘ؼ ثُٔقضٌّ 
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ز دجُق٤جء ثُٔضٔج٤ٕز ٝثُٔوذُٞز د٤ٖ ث٧ٌّ د٤ٖ د٤ٞس ُٜج ْٓضؼ٤٘٤ٖ دج٧ػٔجٍ ثُـجٙ

 ٟوّٜٞج صْضٔضغ دٜج دٌٖػ٤ز.

ك٬ًٞ ػٖ صـ٤٤ٌ ػوه ٖٓ ثُٔ٘ضؾ٤ٖ ُذؼٜ ث٧ػٔجٍ ثُوو٣ٔز ث٤ٙ٧ِز 

ًئٝجكز ثٌُه٘ ٝث٧ؽْجه ٝثُل٠ٝٞ ٝص٣ٌْغ ث٣٩وجػجس ث٠ُ فجُز ثّضؼٌث٤ٝز 

٤َٙ دجُوم٤َ ٓؾٌهر ٖٓ ث٩فْجُ ٝثُٚوم، ٝٛيٙ ٌِٖٓز أًذٌ ك٢ ِٟٔ ث٧

 ثُٜجد٠ ..

صؼو ٛيٙ ثُظٌٝف ثُض٢ ص٘جُٜٝج ثُذجفظ ٖٓ أّج٤ّجس ثُٞؼق ثُٞثٝـ 

ُؼوّ ٝؽٞه صٞؽ٤ٚ ٝصؼ٤ِْ فو٤و٢ ٤ُِّٞٔو٢ ٝثُِٔقٖ ٝثٍُٔٞع ٌُْٜٞٗ ؽَء 

أّج٢ّ ٌٓصذ٠ دجٌُٔثًَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز .. ْٝٗذز ه٤ِِز ٖٓ د٤ٖ ٛؤ٫ء ْٛ ٛٞثر ُْ 

٤ٔز .. ٝٗؾو ٖٓ د٤ٖ ٛؤ٫ء ثُٔ٘لي٣ٖ ٣٘قوًٝث ث٠ُ ثُضؼِْ ك٢ صِي ثُّٞجةَ ثُضؼ٤ِ

ُضِي ثُنَػذ٬س ثُٖجىر ٖٓ ٗلِ ثٌُٞثهً ثُضو٤ْ٣ًز ٝٛيٙ ٢ٛ ثُطجٓز ث٧ًذٌ، ك٬ 

 -دو ٖٓ فٍِٞ ص٘ذغ ٓغ ٤ٌٔٝ ف٢ ٓلجهٛج ثُِٔٚقز ث٤ُٟ٘ٞز. ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ:

ٝٝغ ٌٕٟٝ ٝأفٌجّ ٧ؽجٍر ث٧ػٔجٍ ث٤ُّٞٔو٤ز ٝثُـ٘جة٤ز هذَ صْؾ٤ِٜج ٝدغٜج  -1

ٞثس ثُلٞجة٤ز ٌٟٝفٜج ك٢ ثُْٞم . ٌٕٟٝٝ ثُوذٍٞ صٌٕٞ ٓٞفور ك٢ ك٢ ثُو٘

 ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ ثُؼٌد٤ز ٖٓ م٬ٍ ثُِؾ٘ز ث٤ُٟ٘ٞز ٤ُِّٞٔو٠.

ػَٔ ٗظجّ ؽو٣و ك٢ ًَ أٗقجء ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ ُضقو٣و ٓج٤ٛز ثُضنٚٚجس  -2

ث٤ُّٞٔو٤ز ٖٓ م٬ٍ ث٣ُٜٞجس مجٙز، ػجٍف أٝ ٓوًُ أٝ دجفظ ،أٝ هجةو ،ٝٛيث 

ٚ ك٢ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُوٍٝ ثُؼج٤ُٔز ٝثُٔوٚٞه ديُي إّٜجّ ثُؾ٤ٔغ ثُ٘ظجّ ٓؼٍٔٞ د

 دجُؼَٔ.

صقو٣و ثُٔقلَثس ُِٔوًُ ث٤ُّٞٔو٢ دؼو ثمضذجًٙ دوهز ٖٓ هذَ ُؾ٘ز ٓقٌٔز  -3

 ٝدؼ٤ِٔز ًذ٤ٌر.

صقو٣و ثُو٘ٞثس ثُلٞجة٤ز دـٌثٓجس ٝػوٞدجس ؽَثة٤ز ك٢ فجُز دغٜج أػٔج٫ ؿ٤ٌ  -4

ث٢ٌُّٔ د٤ٖ ثٌُٔثًَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ث٤ٌُّٔز أٝ ثُِؾجٕ ٓؾجٍر ٝىُي ٖٓ م٬ٍ ث٫صلجم 

 ث٤ُٟ٘ٞز ٤ُِّٞٔو٠ ٝد٤ٖ صِي ثُو٘ٞثس.

 

 : انُتائج

 -ٝؽو ثُذجفظ ٖٓ م٬ٍ ٓج صووّ ػوهث ٖٓ ثُ٘ضجةؼ صِنٚش دـ:

 -ٓؼٞهجس صن٘ ٓوًُ ثٝ ٓؼِْ ث٤ُّٞٔو٠ : –أ٫ًٝ 

 ػوّ ثُضن٤ٚ٘ . -1

 ٝؼق ثٌُلجءر ٝثُوجد٤ِز . -2

 صؼ٤ِْ ث٤ُّٞٔو٠ ( . ػوّ ثُضلٌؽ ُِؼَٔ ث٤ُّٞٔو٢ ) -3

 2ٓؼٞهجس صن٘ ٜٓ٘ؼ صؼ٤ِْ ث٤ُّٞٔو٠ : -عج٤ٗجً :

 ػوّ ثُض٤ًٌَ ػ٠ِ ثُ٘ظ٣ٌجس ث٤ُّٞٔو٤ز ٝثُُٚٞل٤ؼ . -1

 ػوّ ثّضنوثّ ثُضق٤َِ ث٫ع٣ٌٍُٞٓٞ٘ٞٞؽ٢ . -2

 ػوّ صو٣ًِ ثُلًٌُِٞٞ .  -3
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  -ٓؼٞهجس صن٘ ٌٟم صؼ٤ِْ ث٤ُّٞٔو٠ : -عجُغجً:

 ػوّ صو٣ًِ ث٥ُز ثُلٌه٣ز . -1

 ء ثُؾٔجػ٢ .ٖٓجًَ ك٢ ث٫هث -2

 ٖٓجًَ ك٢ صٌد٤ز ثُٚٞس ٝثُْٔغ .  -3
 

 االستُتاجاث

  -ك٢ ٝٞء ٗضجةؼ ثُذقظ ثّض٘ضؼ ثُذجفظ ؽِٔز ٖٓ ث٫ّض٘ضجؽجس :

ٝؼق ثُضو٢ْ٣ً أٝ ٓؼِْ ث٤ُّٞٔو٠ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُضٌد٣ٞز ك٢ ص٤َٙٞ  -1

 ثُٔؼِٞٓز ث٠ُ ثُطجُخ.

هوًصٚ ٝؼق ثُضو٢ْ٣ً أٝ ٓؼِْ ث٤ُّٞٔو٠ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ث٤ُّٞٔو٤ز ٝػوّ  -2

 دض٣َٝو ثُطجُخ دضٔج٣ًٖ ٝإٌٓجٗجس ٤ّٞٓو٤ز صٌصو٢ ث٠ُ ٌٓثفَ ٓضووٓز.

ٝؼق ثُضو٢ْ٣ً أٝ ٓؼِْ ث٤ُّٞٔو٠ ٖٓ ثُنذٌر ث٧هثة٤ز ك٢ إه٘جع ثُطجُخ  -3

 ٝصق٣ٌي ٓٞثٛذٚ ٝهكؼٚ ُضـ٤٤ٌ ٝثهؼٚ ث٧هثة٢.

ثُنطأ ك٢ ثمض٤جً ثُطجُخ ثُٔضووّ ُوًثّز ث٤ُّٞٔو٠ أٓج دْذخ ٝـٟٞجس  -4

ٚجُـ ٗلؼ٤ز أٝ ثُٔؾج٬ٓس أٝ أّذجح أمٌٟ ... ك٤ٖضش ىُي ثُضلجٝس إهث٣ًز أٝ ٓ

د٤ٖ ثُْٔض٣ٞجس ُوٟ ثُطِذز ٓٔج ٣ؤه١ ث٠ُ ػوّ ث٫ّضلجهر ٝػوّ ثُضطًٞ ٧ٗٚ مج٢ُ 

 ٖٓ ثُٔؤ٬ٛس ثُض٢ صْجػوٙ ػ٠ِ ثُضووّ ك٢ كْٜ ثُٔؼِٞٓجس.

ث٫ؽضٜجه ك٢ ٝٝغ ثُٔلٌهثس ك٢ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُٔ٘جٛؼ ث٤ُّٞٔو٤ز ٝػوّ  -5

ُ دٌَٖ ػ٢ِٔ أًجه٢ٔ٣.ث٫ ًّ  صلجم ػ٠ِ ٝفوثس عجدضز صقْخ ٝصو

ثُقج٫س ثُوم٤ِز )ثٌُٞثًط ثُطذ٤ؼ٤ز ٝثٌُٞثًط ثُذ٣ٌٖز( ك٢ٜ ٖٓ ث٧ّذجح  -6

ثٌُة٤ْز ثُض٢ صؼطَ فًٌز ثُضؼ٤ِْ دؾو٣ز ٌُٜٞٗج ػ٤ِٔز ف٤ْز ٗل٤ْز صقضجػ ث٠ُ 

 ثّضوٌثً ٖٓ م٬ٍ ثُٔغِظ ثُضؼ٢ٔ٤ِ.

صؼضذٌ ثُو٘ٞثس ثُلٞجة٤ز ٖٓ أْٛ أّذجح صـ٤٤ٌ ٓلّٜٞ ث٤ُّٞٔو٠ ٝثُـ٘جء  -0

ثُضؾج١ً ٓ٘ٚ ػ٠ِ ثُؾجه ٖٓ م٬ٍ ٌٟؿ ثُلجّو ثٌُغ٤ٌ ثُي١ ٣َ٣ـ ثٌُثه٢ ثُو٤َِ 

ك٤٘ؼٌِ ىُي ثُٔلّٜٞ ػ٠ِ ثٌُٔثًَ ثُوًث٤ّز ُطٌؿ ٓج ٛٞ ٓطِٞح ًأفٌجّ 

 ثُٔؼ٤ٖز ٝث٫ّضٌٍثم.   
 

 انتىصياث 

أٝ ٓؼِْ ث٤ُّٞٔو٠ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُضٌد٣ٞز ُض٤َٙٞ ثُٔؼِٞٓجس صو٣ْٞ ثُضو٢ْ٣ً  -1

 ث٠ُ ثُطجُخ ٝدطٌم فو٣غز.

صو٣ًخ ثُضو٢ْ٣ً أٝ ٓؼِْ ث٤ُّٞٔو٠ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ث٤ُّٞٔو٤ز ٝصط٣ٌٞ ٜٓجًثصٚ  -2

 ٝهوًثصٚ ثُؼ٤ِٔز.

 صط٣ٌٞ ثُضو٢ْ٣ً أٝ ٓؼِْ ث٤ُّٞٔو٠ دٔجهر ػِْ ثُ٘لِ. -3

 ووّ ُوًثّز ث٤ُّٞٔو٠.ػَٔ ُؾجٕ ؽجهر ك٢ ثمض٤جً ثُطجُخ ثُٔض -4

صقو٣و ثُٔ٘جٛؼ ثُٔغذضز ٝثُٔلٌهثس ؿ٤ٌ ثُوجدِز ُِضـ٤ٌ ٝث٫صلجم ػ٠ِ ٝفوثه  -5

ُ دٌَٖ ػ٢ِٔ أًجه٢ٔ٣. ًّ  عجدضز صقْخ ٝصو
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 صأ٤ِّ ػوه ٖٓ ثُو٘ٞثس ثُلجة٤ز ثُٜجهكز ٝثُض٢ صطٌؿ ث٤ُّٞٔو٠ ثُؾجهر  -6
 

 انًقترداث
ثهثء ثُضؼِْ ث٤ُّٞٔو٢ ٣وضٌؿ ثُذجفظ ثؽٌثء هًثّز ٓٔجعِز صٜضْ دٔؼٞهجس  

ك٢ ثُؼٌثم ٓغ ٝٝغ ثُقٍِٞ ثُؼ٤ِٔز ُضؾجٍٝ ٛيٙ ثُٔؼٞهجس ٜٗٞٝجً دجُٞثهغ 

 ثُضؼ٢ٔ٤ِ ث٤ُّٞٔو٢ ثُؼٌثه٢ . 
 

 انًصادر وانًراجع

، فج١ٝ ثُلٕ٘ٞ ِّٝٞر ثُٔقَٕٝإدٖ ثُطقجٕ، أدٞ ثُقْٖ ٓقٔو دٖ ثُق٢ْ٘:  .1

 ّ.1806صقو٤ن ٣ًٌٍج ٣ّٞق، دـوثه: هثةٌر ثُلٕ٘ٞ ث٤ُّٞٔو٤ز(، 

، د٤ٌٝس: )هثً د٤ٌٝس ُِطذجػز ثُلٖ ثُـ٘جة٢ ػ٘و ثُؼٌحث٫مض٤جً، ٤ْٗخ:  .2

 ّ.1855ٝثٌُٖ٘(، 

، ٌٓٚ: )هثً ثُو٤جٕ ٝثُـ٘جء ك٢ ثُؼٌٚ ثُؾج٢ِٛث٧ّو، ٗجٌٙ ثُو٣ٖ:  .3

 ّ.1868ثُٔؼجًف(، 

، دـوثه: ٙل٢ ثُو٣ٖ ث١ًٞٓ٧ ٓؾوه ث٤ُّٞٔو٠ ثُؼذج٤ّزثُذ١ٌٌ، ػجهٍ:  .4

 ّ.1808ثُق٣ٌز ُِطذجػز(، )ٍٝثًر ثُغوجكز ٝثُلٕ٘ٞ، هثً 

ثُضٞظ٤ق ثُل٢٘ ُِ٘ـْ ٝثُضؼذ٤ٌ ك٢ صؾ٣ٞو ثُؾجد١ٌ، ٤ُٝو فْٖ ػذو ثُق٤ْٖ:  .5
، ثٌٟٝفز هًضًٞثٙ، دـوثه: )ؽجٓؼز دـوثه، ٤ًِز ثُلٕ٘ٞ ثُؾ٤ِٔز، ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ

 ّ.2215هْْ ثُلٕ٘ٞ ث٤ُّٞٔو٤ز(، 

ِطذجػز(، ، دـوثه: )هثً ثُق٣ٌز ُٓووٓز ك٢ ث٤ُّٞٔو٠ ثُؼٌد٤زثُق٘ل٢، ؽ٬ٍ:  .6

1888.ّ 

، دـوثه: ث٤ُّٞٔو٤ٕٞ ٝثُٔـٕ٘ٞ م٬ٍ ثُلضٌر ثُٔظِٔزثٌُؽخ، ٛجْٕ ٓقٔو:  .0

)ًٖٓ٘ٞثس ثًٌَُٔ ثُو٢ُٝ ُوًثّجس ث٤ُّٞٔو٠ ثُضو٤ِو٣ز، هثً ثُق٣ٌز 

 ّ.1882ُِطذجػز(، 

، ثُطذؼز صج٣ًل ث٫٥س ث٤ُّٞٔو٤ز ك٢ ثُؼٌثم ثُوو٣ْ ٙذق٢ أًٗٞ ٤ًٕو: .8

 ّ. 1802ز ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘(، ث٠ُٝ٧، د٤ٌٝس: )ثُٔؤّْز ثُضؾج٣ً

، ثُؾَء ث٧ٍٝ، دـوثه: )ٍٝثًر صج٣ًل ثُلٕ٘ٞ ث٤ُّٞٔو٤زٟجًم فْٕٞ ك٣ٌو:  .8

 ّ.1882ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ، ٓطذؼز هثً ثُق٣ٌز ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘(،

 . ٬ٓفظجس فٍٞ صج٣ًل ث٤ُّٞٔو٠ ثُؼٌد٤زٟجًم فْٕٞ ك٣ٌو:  .12

ث٤ُّٞٔو٢ ثُؼٌد٢ ك٢  ثُْٔجع ػ٘و ثُؼٌح، ثُضٌثطثُؼو٢ِ٤، ٓؾو١:  .11
  ، ثُؾَء ث٧ٍٝ، ثُطذؼز ث٠ُٝ٧، هٖٓن: )ه.ٕ(.ٓنضِق ثُؼًٚٞ

صج٣ًل ث٤ُّٞٔو٠ ثُؼٌد٤ز، صٌؽٔز ف٤ْٖ ٗٚجً، كجًٌٓ، ١ٌ٘ٛ ؽًٞػ:  .12
 ّ.1856، ثُوجٌٛر: )هثً ثُطذجػز ثُقو٣غز(، ِِّْز ث٧ُق ًضجح

 


